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In deze basisregeling vindt u informatie over de regeling actieve veredeling, specifiek voor 

de sectoren vee, vlees en eieren. 

De afdeling marktordening van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is 

namens de Minister van Economische Zaken in Nederland bevoegd om de regeling uit te 

voeren. Als u vragen heeft over de uitvoering van deze regeling kunt u contact opnemen met 

team in- en uitvoerregelingen. 

 

Met deze basisregeling vervalt  de circulaire 10/2009. Leest u ook de basisregeling actieve 

veredeling voor alle sectoren. 
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1  Inleiding 

1.1  De regeling 

De regeling actieve veredeling is een regeling waarbij grondstoffen uit derde landen 
ingevoerd worden zonder betaling van het douanerecht. Deze grondstoffen moeten in de EU 
worden be- of verwerkt en de daaruit ontstane producten moeten uitgevoerd worden naar 
derde landen of daaraan gelijk gestelde bestemmingen. Bij deze export wordt geen restitutie 

uitbetaald. 

 

Het doel van de regeling actieve veredeling is om in de EU gevestigde ondernemingen de 

mogelijkheid te geven om uit derde landen afkomstige grondstoffen te gebruiken voor de 

fabricage van producten die concurrerend op de derde landenmarkt kunnen worden 

aangeboden. Het gebruik van deze regeling mag geen gevolg hebben voor de wezenlijke 

belangen van producenten in de EU. Daarom zijn aan deze regeling onder andere 

economische voorwaarden verbonden. Deelname aan deze zogenaamde ‗economische 

douaneregeling‘ is afhankelijk van een vergunning. 

 

De bepalingen van deze regeling zijn op Europees niveau vastgelegd in het Communautair 

Douane Wetboek (CDW; Verordening (EEG) nr. 2913/92) en de toepassingsverordening van 

het CDW (tCDW; Verordening (EEG) nr. 2454/93). Op nationaal niveau is deze regeling 

onder andere opgenomen in de Algemene Douanewet. 

1.2  Twee systemen 

Binnen de regeling actieve veredeling bestaan twee systemen. Het schorsingssysteem en het 
terugbetalingssysteem. Het schorsingssysteem geeft vrijstelling (schorsing) van 
douanerechten voor de onder de regeling te plaatsen grondstoffen. Bij het 
terugbetalingssysteem worden de grondstoffen tegen betaling van het volledige douanerecht 
ingevoerd in de EU. Wanneer deze grondstoffen weer in de vorm van veredelingsproducten 
worden uitgevoerd kan om terugbetaling van invoerrechten worden verzocht. De 

productschappen geven over het algemeen alleen vergunningen voor het schorsingssysteem 
af (zie paragraaf 1.3). 

1.3  Bevoegde instanties 

De bevoegdheid voor het afgeven van vergunningen actieve veredeling is in Nederland 
verdeeld tussen RVO.nl en de douane op basis van soort product of soort douanerecht dat 
van toepassing is. RVO.nl is bevoegd voor alle producten uit de vee-, vlees- en eiersector 
waarop een specifiek recht van toepassing is. Een specifiek recht is een bedrag per 100 kg 

product.  

 

Wanneer op producten uit bovengenoemde sectoren een ad valoremrecht van toepassing is, 

is de douane bevoegd voor het afgeven van vergunningen actieve veredeling. Een ad 

valoremrecht is een percentage van de douanewaarde van het product.  

 

Op sommige producten is zowel een specifiek recht als een ad valoremrecht van toepassing. 

In dat geval moet bij de douane en bij de afdeling marktordening van RVO.nl een vergunning 

worden aangevraagd.  

 

Het is ook mogelijk om producten samen te stellen uit meerdere grondstoffen uit derde 

landen. Per soort grondstof moet een veredelingsvergunning worden aangevraagd bij de 

voor die grondstof bevoegde instantie. Voor één eindproduct kunnen dus meerdere 

vergunningen van verschillende instanties nodig zijn. 

 
Als meerdere vergunningen nodig zijn dan zullen deze pas na overleg tussen de verschillende 
instanties worden afgegeven. 
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2  Vergunning 

2.1  Aanvraag vergunning 

Deelnemers aan de regeling actieve veredeling moeten in de EU gevestigd zijn. De aanvraag 
voor een vergunning moet bij de afdeling marktordening van RVO.nl worden ingediend met 
behulp een aanvraagformulier. In bijlage 1 treft u dit formulier, met toelichting, aan.  

 
De volledig ingevulde en ondertekende aanvraag en de daarbij behorende bewijzen moeten 
per post worden ingediend ter attentie van de afdeling marktordening, team in- en 
uitvoerregelingen. Wij adviseren aanvragers vóór het insturen van de originele aanvraag per 
post eerst een conceptaanvraag per fax in te dienen (fax. nr. 079 368 7181). Na een eerste 
check neemt team in- en uitvoerregelingen contact op voor eventuele aanvullingen, waarna 
het origineel gestuurd kan worden. 

 
De aanvrager moet het reële voornemen hebben de hoofdveredelingsproducten uit te voeren 
uit het douanegebied van de EU. Ook moet aan economische en administratieve 

voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden worden besproken in de paragrafen 2.2 en 
2.3. 

2.2  Economische voorwaarden 

Het gebruik van de regeling actieve veredeling mag er niet toe leiden dat de wezenlijke 

belangen van de producenten in de EU worden geschaad. Bij de aanvraag van de vergunning 

wordt daarom door RVO.nl onderzocht of aan bepaalde economische voorwaarden is 

voldaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende criteria: 
1. de niet-beschikbaarheid van in de EU vervaardigde goederen van dezelfde kwaliteit en 

technische eigenschappen als de goederen waarvan invoer voor de voorgenomen 
veredeling of behandeling wordt overwogen; 

2. prijsverschillen tussen de in de EU vervaardigde goederen en de goederen waarvan de 
invoer wordt overwogen; 

3. contractuele verplichtingen. 

 

Op de vergunningsaanvraag (punt 10) moet met een code aangegeven worden op welke 

economische voorwaarde aanspraak wordt gemaakt. De verschillende codes zijn uitgewerkt 

in bijlage 2a. De opgegeven code moet met bewijzen worden onderbouwd. RVO.nl kan altijd 

om aanvullende bewijzen vragen. Ook is het mogelijk dat RVO.nl in geval van twijfel de 

aanvraag voorleggen aan de Europese Commissie. In dat geval kan de vergunning niet 

binnen de normale termijn (zie paragraaf 2.5) worden afgegeven. 

2.3  Administratieve voorwaarden 

De administratie van het bedrijf of de bedrijven die met de veredelingshandelingen te maken 
hebben moet zodanig zijn ingericht dat de beweging van de producten onder de regeling 

actieve veredeling kan worden gevolgd. Voordat de vergunning wordt afgegeven zal de 
administratie door een daartoe aangewezen instantie worden gecontroleerd.  

 

De administratie moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: 

 de gegevens die in de aangifte tot plaatsing onder de regeling voorkomen; 
 de gegevens van de aangiften waarmee de goederen een douanebestemming krijgen 

waardoor de regeling wordt aangezuiverd; 
 de datum en de gegevens van andere (douane)documenten die betrekking hebben op de 

plaatsing onder de regeling en de aanzuivering van de regeling; 

 de aard van de veredeling; 
 het opbrengstpercentage of eventueel de manier om dit te berekenen; 
 gegevens die het mogelijk maken de goederen te volgen, waaronder de plaats waar deze 

zich bevinden en gegevens over eventuele overbrenging (zie paragraaf 2.4.4); 
 de handelsomschrijving of de technische omschrijving aan de hand waarvan de goederen 

kunnen worden geïdentificeerd; 

 gegevens aan de hand waarvan de beweging van de goederen onder de regeling actieve 
verdeling met gelijkwaardige goederen kunnen worden gevolgd (alle goederenstromen 
moeten afzonderlijk kunnen worden gevolgd); 

 alle andere gegevens die RVO.nl, of de controle-instantie noodzakelijk vinden. 
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Bij het indienen van de aanvraag moet de aanvrager verklaren zich aan een aantal 

administratieve voorwaarden te houden. Deze voorwaarden zijn in het aanvraagformulier 

opgenomen.  

2.4  Aanvullende mogelijkheden binnen de regeling actieve veredeling 

2.4.1 Algemeen 

Binnen de regeling actieve veredeling zijn een aantal aanvullende toepassingsmogelijkheden. 
Om voor deze toepassingen in aanmerking te komen moet vooraf toestemming worden 
gevraagd aan RVO.nl. Deze mogelijkheid wordt na toestemming in de vergunning 

opgenomen. De diverse toepassingen zijn: 
 Equivalentieverkeer (met of zonder voorafgaande uitvoer), zie paragraaf 2.4.2; 
 Driehoeksverkeer, zie paragraaf 2.4.3; 
 Overbrenging, zie paragraaf 2.4.4; 

 Zonder douaneaangifte in het vrije verkeer brengen, zie paragraaf 2.4.5. 

 

2.4.2 Equivalentieverkeer (met of zonder voorafgaande uitvoer) 

Binnen deze toepassing worden in plaats van de invoergoederen vervangende goederen 

gebruikt om de veredelingsproducten te maken. De vervangende goederen zijn afkomstig uit 
het vrije verkeer van de EU (communautaire goederen) en kunnen zonder 
douaneformaliteiten voor veredeling worden gebruikt. 
 
De vervangende goederen moeten equivalent zijn aan de invoergoederen. Dit houdt in dat de 
communautaire goederen: 

 in dezelfde achtcijferige onderverdeling van de GN worden ingedeeld; 
 van dezelfde handelskwaliteit zijn; 
 dezelfde technische kenmerken hebben als de invoergoederen.  

 
Op verzoek van de aanvrager kan worden toegestaan dat de equivalente goederen zich in 
een verdere fase van de verwerking bevinden dan de invoergoederen. Het belangrijkste deel 

van de veredeling van deze equivalente goederen moet wel in het bedrijf van de 

vergunningshouder of namens hem in een ander bedrijf worden verricht. Dit andere bedrijf 
moet, zoals altijd bij gebruik van andere bedrijven, wel in de vergunning zijn opgenomen.  
 
Voor het gebruik van equivalentieverkeer moet bij de aanvraag van de vergunning een 
aanvullend aanvraagformulier worden ingevuld en ingediend. Dit aanvullende formulier is te 
vinden in bijlage 1b. Een toelichting op de invulling van dit formulier is te vinden in bijlage 
1c. 

 
Equivalentieverkeer is niet mogelijk voor de veredeling van levende dieren of vlees.  
 
Bij ‗gewoon‘ equivalentieverkeer worden de invoergoederen ingevoerd voordat de 
veredelingsgoederen, gemaakt met vervangende goederen, worden uitgevoerd. Het is ook 
mogelijk equivalentieverkeer te combineren met voorafgaande uitvoer. De 

veredelingsgoederen, gemaakt met vervangende goederen, worden in dit geval uitgevoerd 

vóórdat de invoergoederen zijn ingevoerd.  
 
Op het aanvullend aanvraagformulier moet, wanneer u gebruik wilt maken van voorafgaande 
uitvoer, bij punt 19 de wederinvoertermijn worden opgegeven. Dit is de termijn waarbinnen 
de invoergoederen, na voorafgaande uitvoer, moeten worden ingevoerd. In de meeste 
gevallen is dit 3 maanden.  

Tevens moet, naast bovengenoemde aanvulling op de vergunningsaanvraag, per partij die 
vooraf wordt uitgevoerd, van tevoren een schriftelijke toestemming worden gevraagd aan de 
RVO.nl. Voor meer informatie over de procedures bij voorafgaande uitvoer, zie paragrafen 
3.3 en 5.2. 
 

2.4.3  Driehoeksverkeer 

Driehoeksverkeer ontstaat wanneer het douanekantoor van aanzuivering (douanekantoor 
waar de wederuitvoer aangifte wordt gedaan) een ander kantoor is dan het kantoor van 
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plaatsing van de goederen onder de regeling. Driehoeksverkeer kan ook ontstaan bij 

equivalentie (met of zonder voorafgaande uitvoer). 
 

Wanneer de douanekantoren van plaatsing en aanzuivering in verschillende lidstaten liggen 
dan wordt de aanvraag voor een veredelingsvergunning een grensoverschrijdende aanvraag 
(zie paragraaf 2.6). 
 

2.4.4  Overbrenging 

In geval van overbrenging worden de goederen die onder de regeling actieve veredeling zijn 
geplaatst, overgebracht naar een andere plaats die in de vergunning is opgenomen of naar 
de opslagplaats van een andere vergunninghouder zonder dat de regeling wordt 

aangezuiverd (beëindigd). Overbrenging is alleen toegestaan wanneer de mogelijkheid 
hiervoor in de vergunning is opgenomen.  
 
Wanneer de goederen overgebracht worden naar een in dezelfde vergunning genoemde 

plaats (bijvoorbeeld voor verdere veredeling of verpakking), dan kan dit zonder 
douaneformaliteiten. De vergunninghouder blijft aansprakelijk voor de goederen. De 

overbrenging moet duidelijk in de administratie van de vergunninghouder worden 
vastgelegd.  
 
Als de goederen door de vergunninghouder worden overgedragen aan een tweede 
vergunninghouder (opvolgende vergunning), dan gaat de aansprakelijkheid voor de 
overgedragen goederen over op de tweede vergunninghouder op het moment dat deze de 
goederen ontvangt en inschrijft in de administratie. In dit geval wordt de regeling tussentijds 

aangezuiverd. Voorwaarde is dat de tweede vergunninghouder een vergunning heeft om de 
goederen met een domiciliëringsprocedure onder de regeling te plaatsen. Een dergelijke 
vergunning wordt afgegeven door de douane. Voor meer informatie over opvolgende 
vergunningen en overdrachtsprocedures adviseren wij u contact op te nemen met team in- 
en uitvoerregelingen.  
 
De overbrenging van het douanekantoor van plaatsing onder de regeling naar het bedrijf van 

de vergunninghouder of een andere in de vergunning genoemde plaats kan onder dekking 
van de aangifte tot plaatsing onder de regeling gebeuren. Ook de overbrenging van de 
goederen naar het douanekantoor van aanzuivering (wederuitvoer) kan onder dekking van 
de regeling. De regeling wordt in dit geval niet aangezuiverd tot de producten het 
douanegebied van de EU daadwerkelijk hebben verlaten.  
 

2.4.5 Zonder douaneaangifte in het vrije verkeer brengen 

Op verzoek van de aanvrager kan worden toegestaan dat de goederen of 

veredelingsproducten zonder douaneaangifte in het vrije verkeer worden gebracht. Voor het 

gebruik van deze mogelijkheid moet bij de aanvraag voor een vergunning een aanvullend 

aanvraagformulier worden ingevuld en ingediend. Dit aanvullende formulier is te vinden in 

bijlage 1b. Een toelichting op de invulling van dit formulier is te vinden in bijlage 1c.  

De vergunning wordt pas afgegeven nadat op dit punt werkafspraken zijn gemaakt tussen 

het bedrijf, RVO.nl, douane en de controlerende instanties. 

 
2.5 Afgifte en geldigheidsduur van de vergunning 

 
Na ontvangst van de volledige, juist ingevulde en ondertekende aanvraag inclusief de 
bijbehorende bewijzen, wordt, wanneer de aanvraag volledig is en voldoet aan de 
voorwaarden, binnen 30 dagen de vergunning afgegeven. Uitzondering hierop is de 
grensoverschrijdende vergunning (zie paragraaf 2.6). De vergunning wordt per post naar de 
aanvrager gezonden. Een afschrift van de vergunning wordt gestuurd aan de douane en aan 

de controlerende instantie. 

 

In de vergunning worden de (administratieve) voorwaarden voor het gebruik van deze 

regeling opgenomen. De houder van de vergunning moet RVO.nl op de hoogte houden van 

alles wat zich na afgifte van de vergunning voordoet wat gevolgen kan hebben voor de 

vergunning en de inhoud daarvan.  
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De vergunning is van kracht met ingang van de datum van afgifte of een in de vergunning 

opgenomen latere datum. De geldigheidsduur van de vergunning is afhankelijk van het soort 

product (vergunningen voor producten uit de vee, vlees en eiersector hebben meestal een 

geldigheidsduur van 6 maanden). 

 

Indien het niet mogelijk is de vergunning tijdig af te geven, kan RVO.nl de vergunning met 

terugwerkende kracht in laten gaan, maar niet eerder dan de dag van indiening van de 

aanvraag.  

2.6  Grensoverschrijdende vergunning 

Een grensoverschrijdende vergunning is een vergunning waarbij een deel van de veredeling 
(plaatsing onder de regeling, behandeling, opslag of aanzuivering) in een andere lidstaat 
plaatsvindt. De aanvraagprocedure van een grensoverschrijdende vergunning wijkt af van 

een normale vergunning, omdat de douaneautoriteit van de andere (betrokken) lidstaat 
toestemming moet geven.  

 

De aanvraag voor een grensoverschrijdende vergunning moet worden ingediend bij de 

instantie die bevoegd is voor de plaats waar de hoofdboekhouding van de aanvrager wordt 

bijgehouden (aan de hand waarvan de regeling kan worden gecontroleerd) en waar ten 

minste een deel van de in de vergunning opgenomen veredeling plaatsvindt.  

 

De vergunning wordt pas afgegeven als de betrokken lidstaat de gelegenheid heeft gehad 

eventuele bezwaren tegen de vergunning in te dienen. De vergunning kan daardoor niet 

binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvraag (zie paragraaf 2.5) worden afgegeven.  

 

Bij een grensoverschrijdende vergunning kan het gebruik van inlichtingenbladen verplicht 

worden gesteld. Inlichtingenbladen zijn formulieren waarop gegevens over de grondstoffen 

en veredelingsproducten worden vermeld. 

2.7  Vaststellen opbrengstpercentage 

Bij de aanvraag van de vergunning moet u het geraamde rendement opgeven. Het 
definitieve rendement wordt achteraf door de NVWA vastgesteld. 
 
 
Voor een aantal producten (standaard eiproducten) zijn forfaitaire opbrengstpercentages 

bepaald. Dit zijn van tevoren vastgestelde percentages die gehanteerd moeten worden in 
geval van verwerking van de betreffende producten.  Deze producten en percentages zijn te 
vinden in bijlage 3. 

3  Onder de regeling plaatsen van goederen 

3.1  Onder de regeling plaatsen en stellen zekerheid bij de douane 

Nadat een vergunning is afgegeven kan worden begonnen met de veredeling. De veredeling 
begint met het onder de regeling plaatsen van invoergoederen. Voor invoer moet bij de 

douane een zekerheid worden gesteld als waarborg dat de veredelingsproducten weer 

worden uitgevoerd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar  de douane  
www.douane.nl. 
 

Wanneer op het moment van de aangifte ten invoer blijkt dat minder is ingevoerd dan de 

hoeveelheid waarvoor zekerheid is gesteld, dan kan de douane de teveel gestelde zekerheid 

vrijgeven.  

3.2  Onder de regeling plaatsen bij voorafgaande uitvoer 

Voorafgaande uitvoer is alleen toegestaan als de mogelijkheid hiervoor in de vergunning is 
opgenomen. Per partij die voorafgaand wordt uitgevoerd moet schriftelijk (per brief of fax) 
toestemming worden gevraagd bij team in- en uitvoerregelingen. Een verzoek om 
toestemming voor voorafgaande uitvoer moet de volgende gegevens bevatten: 

 volledige naam en adres van de aanvrager (vergunninghouder); 
 indien bekend het nummer van de aangifte ten uitvoer; 

file://pbo1003s/pbo-afdelingen$/MO/BA-AI/Basisregelingen/Basisregelingen%20RVO%20stijl/www.douane.nl
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 omschrijving en GN-code van de goederen; 

 netto gewicht/aantal stuks; 
 nummer vergunning actieve veredeling; 

 douanekantoor van aangifte; 
 verwachte aangiftedatum; 
 naam en handtekening van de aanvrager. 

 

Na ontvangst wordt, na controle met de vergunning, zo snel mogelijk een toestemming 

afgegeven. Voorafgaande uitvoer kan alleen als de uitvoerdatum binnen de geldigheidsduur 

van de vergunning ligt. 

 

Partijen die worden uitgevoerd in het kader van voorafgaande uitvoer waarvoor vooraf geen 

toestemming is verleend, kunnen niet worden aangemerkt als voorafgaande uitvoer. Dit 

houdt in dat er voor die partij geen compenserende invoer kan plaatsvinden! 

4  Be- of verwerking 

4.1  Melding aanvoer/verwerking 

De onder de regeling geplaatste goederen moeten de in de vergunning genoemde 

veredelingshandeling ondergaan. De verwerker is verplicht minimaal 2 werkdagen (2x24 

uur) van tevoren schriftelijk (per brief of fax) te melden wanneer de goederen worden 

aangevoerd op het bedrijf en wanneer ze in bewerking worden genomen. Deze melding moet 

worden gestuurd naar RVO.nl, ter attentie van de Afdeling Marktordening, Team In- en 

uitvoerregelingen. 

 

Deze melding moet de volgende gegevens bevatten: 
 naam en plaats van het bedrijf van de vergunninghouder; 
 naam, adres en plaats van het bedrijf waar de goederen worden aangevoerd/verwerkt; 
 omschrijving van de goederen; 
 netto gewicht/aantal stuks; 

 reden van de melding (aanvoer/verwerking/aanvoer en verwerking); 
 datum van aanvoer/verwerking. 

 

Naar aanleiding van de melding kan RVO.nl een fysieke controle aansturen. 

4.2  Afwijking toegestane producten 

Het is mogelijk dat de aard of technische kenmerken van de invoergoederen afwijkt van de 
goederen waarvoor de vergunning is afgegeven. Bij verwerking van deze goederen kan dit 
leiden tot een afwijkend rendement . 

 

Ook bestaat de mogelijkheid dat de aard en technische kenmerken van de invoergoederen  

zo veel afwijken dat het zelfs onmogelijk blijkt ze te verwerken tot de producten waarvoor de 

vergunning is afgegeven. In beide  gevallen moet de vergunninghouder dit direct schriftelijk 

aan RVO.nl melden. In de melding moet de oorzaak van de afwijking worden aangegeven en 

moeten bewijsstukken worden bijgevoegd. Indien van toepassing,  moet worden verzocht de 

betrokken invoergoederen een nieuwe douanebestemming te mogen geven, onder 

vermelding van de soort douanebestemming. Afhankelijk van de gekozen 

douanebestemming kan douanerecht worden opgelegd.  

4.3  Aanzuiveringstermijn 

De aanzuiveringstermijn is de periode waarbinnen de goederen moeten worden veredeld. 

Deze termijn start op het moment van aanvaarding van de aangifte tot plaatsing onder de 
regeling en eindigt op het moment dat de goederen een nieuwe douanebestemming krijgen 
(aanzuivering van de regeling). 

 

Bij het vaststellen van de aanzuiveringstermijn wordt rekening gehouden met de tijd die 

nodig is om de goederen te veredelen en vervolgens een nieuwe douanebestemming te 

geven. Per product(groep) is een maximale aanzuiveringstermijn vastgesteld: 
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 twee maanden in het geval van slachten zonder vetmesten van de in hoofdstuk 1 van de 

GN bedoelde dieren; 
 drie maanden in geval van het vetmesten (eventueel met inbegrip van het slachten) van 

de onder de GN-codes 0104 en 0105 ingedeelde dieren; 
 zes maanden in geval van het vetmesten (eventueel met inbegrip van het slachten) van 

de andere onder hoofdstuk 1 van de GN ingedeelde dieren; 
 zes maanden in geval van de veredeling van vlees; 
 zes maanden voor de meeste andere landbouwproducten, waaronder eieren. 

 

In geval van voorafgaande uitvoer is de ―aanzuiveringstermijn‖ de termijn waarbinnen de 

invoergoederen moeten worden aangegeven. Bij het bepalen van deze termijn moet 

rekening worden gehouden met de tijd die nodig is om deze goederen aan te schaffen en 

naar de EU te vervoeren. De ―aanzuiveringstermijn‖ bij voorafgaande uitvoer is in de meeste 

gevallen 3 maanden. 

 

5  De regeling beëindigen (aanzuiveren) 

5.1  Douanebestemmingen 

5.1.1  Verschillende douanebestemmingen 

De regeling actieve veredeling wordt beëindigd als de veredelingsproducten binnen de 

aanzuiveringstermijn een nieuwe douanebestemming hebben gekregen.  

 

Met douanebestemming wordt bedoeld: 
 binnenbrengen van goederen in een vrije zone of in een vrij entrepot; 
 wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de EU; 

 vernietiging van goederen; 
 afstaan van goederen aan de Schatkist (dit is in Nederland niet mogelijk); 
 plaatsing van goederen onder één van de volgende douaneregelingen: 

 in het vrije verkeer brengen; 
 douanevervoer; 
 douane-entrepot; 

 actieve veredeling; 
 behandeling onder douanetoezicht; 
 tijdelijke invoer; 
 passieve veredeling; 
 uitvoer. 

 

In het kader van de regeling actieve veredeling zijn er ook nog een aantal bestemmingen die 

met uitvoer uit het douanegebied van de EU gelijk worden gesteld: 
 de levering van veredelingsproducten aan personen uit derde landen die vrijstelling van 

rechten genieten uit hoofde van de Overeenkomst van Wenen van 18 april 1961 inzake 

diplomatieke betrekkingen, de Overeenkomst van Wenen van 24 april 1963 inzake de 
consulaire betrekkingen of andere consulaire overeenkomsten, of uit hoofde van de 
overeenkomst van New York van 16 december 1969 inzake speciale missies; 

 de levering van veredelingsproducten aan de op het grondgebied van een lidstaat 
gelegerde strijdkrachten van andere landen, wanneer deze lidstaat een bijzondere 
vrijstelling van rechten bij invoer verleent overeenkomstig artikel 131 van Verordening 
(EG) nr. 1186/2009; 

 de verwijdering, volgens de daarvoor geldende voorschriften, van bijkomende 
veredelingsproducten waarvan de vernietiging onder douanetoezicht om milieuredenen 
verboden is; voor de toepassing hiervan moet de vergunninghouder aantonen dat 
aanzuivering van de regeling overeenkomstig de normale voorschriften onmogelijk of 
economisch niet verantwoord is.  

 

Wanneer u van bovengenoemde bestemmingen gebruik wil maken verzoeken wij u vooraf 

contact op te nemen met team In- en uitvoerregelingen, T 079 368 7155/56. 
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5.1.2 In het vrije verkeer brengen van invoergoederen of veredelde producten 

In paragraaf 2.1 wordt aangegeven dat één van de voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor de regeling actieve veredeling is dat de aanvrager van een vergunning het reële 

voornemen moet hebben om de hoofdveredelingsproducten uit te voeren uit het 
douanegebied van de EU.  

 
In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om aan de hoofdveredelingsproducten ook 
daadwerkelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer de aard of de technische kenmerken van 
de invoergoederen teveel afwijken van de goederen waarvoor de vergunning is afgegeven 
(zie paragraaf 4.2), of wanneer de veredelde goederen door omstandigheden niet meer 
buiten de EU kunnen worden afgezet. Deze goederen moeten dan een andere 

douanebestemming krijgen. Eén van de mogelijke douanebestemmingen is invoer in het vrije 
verkeer van de EU. Om van deze bestemming gebruik te kunnen maken moet vooraf 
schriftelijk (per brief of fax) toestemming worden gevraagd bij het team in- en 
uitvoerregelingen. 
 

Het verzoek om toestemming voor het in het vrije verkeer brengen van de goederen moet de 

volgende gegevens bevatten: 
 volledige naam en adres van de aanvrager (vergunninghouder); 
 nummer vergunning actieve veredeling; 
 omschrijving en GN-code van de goederen; 
 netto gewicht/aantal stuks; 
 land van herkomst en oorsprong; 
 datum aangifte; 

 douanekantoor van aangifte; 
 naam en telefoonnummer van de klantcoördinator bij de douane; 
 naam en handtekening van de aanvrager. 

 
Na toestemming van RVO.nl moet voor de betreffende producten aangifte ten invoer worden 
gedaan. Bij in het vrije verkeer brengen van onder de regeling geplaatste goederen is het in 
een aantal gevallen verplicht om een invoercertificaat te overleggen. Meer informatie over 

invoercertificaten is te verkrijgen bij de RVO, team advies en informatie, T 079-368 7155/56. 

 

Op het moment dat invoergoederen of veredelingsproducten in het vrije verkeer worden 

gebracht ontstaat een douaneschuld. De manier waarop de hoogte van de douaneschuld 

wordt vastgesteld wordt besproken in hoofdstuk 6. 

 

5.1.3 Vernietigen van goederen 

Een andere douanebestemming is het vernietigen van goederen. Om goederen die onder de 
regeling actieve veredeling zijn geplaatst te kunnen vernietigen moet vooraf schriftelijk (per 
brief of fax) toestemming worden gevraagd bij RVO, team in- en uitvoerregelingen, 079-368 

7155/56. Het verzoek om toestemming voor vernietiging moet de volgende gegevens 
bevatten: 
 volledige naam en adres van de aanvrager (vergunninghouder); 
 nummer vergunning actieve veredeling; 
 omschrijving en GN-code van de goederen; 
 netto gewicht/aantal stuks; 

 land van herkomst en oorsprong; 

 datum aangifte; 
 douanekantoor van aangifte; 
 naam en telefoonnummer van de klantcoördinator bij de douane; 
 naam en handtekening van de aanvrager. 

 

Naast een toestemming tot vernietiging van RVO.nl is ook een toestemming van de douane 

nodig. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw klantcoördinator. 

 

De vernietiging van goederen moet plaatsvinden onder ambtelijk toezicht. 

5.2  Aangifte tot aanzuivering van de regeling 

Om de regeling aan te zuiveren moet aangifte worden gedaan bij de douane. De soort 

aangifte is afhankelijk van de douanebestemming die het product krijgt. Op de aangifte moet 
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altijd het nummer van de veredelingsvergunning worden aangebracht en moet het nummer 

van de betreffende aangifte tot plaatsing onder de regeling worden vermeld.  

 

Wanneer de veredelingsgoederen in het kader van voorafgaande uitvoer zijn uitgevoerd 

voordat de invoergoederen onder de regeling zijn geplaatst, dan wordt de regeling 

aangezuiverd op het moment dat de invoergoederen binnen de ‗aanzuiveringstermijn‘ voor 

invoer worden aangegeven. Op de aangifte ten invoer moet worden verwezen naar de 

betreffende veredelingsvergunning, het nummer van de voorafgaande uitvoeraangifte en 

naar de speciale toestemming van RVO.nl. 

5.3  Indienen verantwoordingsstaat 

De vergunninghouder moet na afloop van de regeling met een verantwoordingsstaat bij 
RVO.nl aantonen dat de in het kader van de regeling actieve veredeling ingevoerde goederen 
in overeenstemming met de vergunning zijn verwerkt en uitgevoerd. In de 

verantwoordingsstaat moeten de volgende gegevens worden ingevuld: 

 een verwijzing naar de vergunning; 
 de hoeveelheid goederen; 
 de GN-code waaronder de invoergoederen zijn ingedeeld; 
 de soort en hoeveelheid veredelingsproducten of goederen in ongewijzigde staat en de 

douanebestemming die zij hebben gekregen, onder verwijzing naar de aangifte waarmee 
zij deze bestemming hebben gekregen; 

 het opbrengstpercentage. 

 
Bovengenoemde gegevens moeten worden opgenomen in de verantwoordingsstaat in bijlage 
5a. Een toelichting op de invulling van deze staat is opgenomen in bijlage 5b.  
 
De verantwoordingsstaat dient als aanzuiveringsafrekening en moet binnen 30 dagen na 
afloop van de aanzuiveringstermijn ontvangen zijn door de PVE. Voor goederen waarvoor 

forfaitaire opbrengstpercentages zijn vastgesteld, moet de verantwoordingsstaat binnen 14 
dagen na afloop van de aanzuiveringstermijn ontvangen zijn door RVO.nl. In geval van 
voorafgaande uitvoer moet de verantwoordingsstaat binnen 30 dagen na afloop van de 

wederinvoertermijn zijn ingediend bij RVO.nl. 
 
 De verantwoordingsstaat moet in drievoud (per post) worden ingediend. Na ontvangst 
stuurt RVO.nl één exemplaar getekend terug als ontvangstbevestiging. Wanneer de 

vergunninghouder niet binnen een week na inzending van de staten een 
ontvangstbevestiging heeft gekregen, is het verstandig contact op te nemen met team in- en 
uitvoerregelingen T 079-368 7155/56. 

5.4  Controle verantwoordingsstaten 

De ingestuurde verantwoordingsstaten en de ontvangen aangiften tot aanzuivering van de 

regeling worden door RVO.nl gecontroleerd. Als tijdens de duur van de vergunning AV blijkt 

dat niet aan de voorwaarden van de regeling is voldaan, gaat daarvan een bericht naar de 

douane. De douane zal het bedrijf in zo‘n geval een UTB (uitnodiging tot betaling) sturen. 

 
Na de afloop van de vergunning worden alle verantwoordingsstaten die betrekking hebben 

op die vergunning voor controle doorgestuurd naar de betreffende controle instantie. Deze 
komen de administratie op het bedrijf controleren. De douane zal van eventuele gebleken 
onregelmatigheden door RVO.nl in kennis worden gesteld. 

 

6  Invoerrecht en compenserende rente bij ontstaan douaneschuld 

6.1  Ontstaan douaneschuld en berekenen invoerrecht 

Wanneer invoergoederen (in ongewijzigde staat) of veredelingsproducten in het vrije verkeer 
worden gebracht, ontstaat een douaneschuld. Ook kan een douaneschuld ontstaan als niet 
wordt voldaan aan de andere voorwaarden van de regeling. De hoogte van een douaneschuld 
is afhankelijk van de soort en hoeveelheid goederen en de hoogte van het douanerecht.  
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Voor de berekening van de hoogte van de douaneschuld wordt uitgegaan van de 

douanerechten die van toepassing waren op de goederen op het moment dat ze onder de 

regeling werden geplaatst.  

 

Als bijkomende veredelingsproducten, resten en afvallen in het vrije verkeer worden 

gebracht, ontstaat ook een douaneschuld. Voor een groot aantal van dit soort producten 

wordt de douaneschuld berekend op basis van de voor deze producten geldende rechten op 

het moment dat ze in het vrije verkeer worden gebracht.  

 

Voorbeelden van producten waar dit voor geldt: 
 afval dat ontstaat bij het versnijden van vlees; 
 niet bevruchte eieren die overblijven na de veredeling van broedeieren; 
 eierschalen die overblijven na veredeling van eieren. 

 

Op verzoek van de vergunninghouder is het ook mogelijk om de douaneschuld die ontstaat 

bij het in het vrije verkeer brengen van bijkomende veredelingsproducten, resten en afvallen 

te berekenen op basis van de invoergoederen op het moment dat deze onder de regeling 

worden gebracht (dus de ‗normale‘ methode).  

6.2  Compenserende rente 

Wanneer voor onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen een douaneschuld 
ontstaat, dan moet rente betaald worden over het bedrag aan rechten bij invoer in de 
betrokken periode. Dit wordt ―compenserende rente‖ genoemd.  

 

De hoogte van het te betalen rentebedrag is afhankelijk van: 
 de verschuldigde rechten bij invoer; 
 het rentepercentage. Dit is de geldmarktrente voor een termijn van drie maanden die is 

gepubliceerd in de statistische bijlage van het maandbulletin van de Europese Centrale 
Bank. Van toepassing is de rentevoet die gold twee maanden voor de maand waarin de 

douaneschuld is ontstaan en voor de lidstaat waar de goederen voor het eerst zijn of 

hadden moeten worden verwerkt; 
 de periode. De rente wordt per maand berekend en loopt vanaf de eerste dag van de 

maand volgende op de maand waarin de goederen onder de regeling zijn geplaatst, tot de 
laatste dag van de maand waarin de douaneschuld is ontstaan. 

 

In de volgende gevallen wordt geen compenserende rente berekend: 
 de periode waarover rente berekend moet worden is minder dan een maand; 

 het berekende rentebedrag is minder dan 20 euro per douaneschuld; 
 de douaneschuld is ontstaan om, op grond van een overeenkomst tussen de EU en een 

derde land, toepassing van een preferentieel tarief mogelijk te maken; 
 bij het in het vrije verkeer brengen van resten en afval die na vernietiging zijn ontstaan; 
 bij het in het vrije verkeer brengen van bepaalde bijkomende veredelingsproducten, voor 

zover de hoeveelheid daarvan evenredig is aan de uitgevoerde hoeveelheid 
hoofdveredelingsproduct; 

 wanneer de vergunninghouder, die de goederen in het vrije verkeer wil brengen, aantoont 
dat bijzondere omstandigheden, die geen nalatigheid of manipulatie van zijn kant 

inhouden, het onmogelijk of economisch onverantwoord maken de goederen weder uit te 
voeren onder de omstandigheden die bij het aanvragen van de vergunning waren 
voorzien; 

 wanneer voor de douaneschuld een zekerheid in contanten is gesteld.



Basisregeling actieve veredeling sector vee, vlees en eieren 

14 

   

 
 

 
  

 

Bijlage 1: Aanvraagformulier vergunning actieve veredeling 

1.  Aanvrager: (Volledige naam en volledig adres van de aanvrager. De aanvrager is degene 
aan wie de vergunning moet worden afgegeven). 

 
2.  Douaneregeling: (Actieve veredeling-schorsingssysteem (is al ingevuld)). 

 
3.  Soort aanvraag: 

(Bij dit punt moet één van de onderstaande codes worden vermeld. 

1= eerste aanvraag 

2= aanvraag voor wijziging of verlenging van de vergunning (vermeld ook het  

nummer van de betreffende vergunning) 

3= aanvraag voor grensoverschrijdende vergunning 

4= aanvraag voor achtereenvolgende vergunningen) 

 
4.  Aanvullende formulieren: 

(Dit moet alleen worden ingevuld als het aanvullend aanvraagformulier voor 

equivalentieverkeer wordt ingediend. Anders “geen” invullen).  

 
5.  Plaats van boekhouding/administratie en soort boekhouding/administratie: 

(Vul de plaats in waar de boekhouding wordt bijgehouden. Dit is de plaats waar de 

handels- en belastingdocumenten en andere boekhoudkundige bescheiden van de 

aanvrager worden bewaard of waar dergelijke stukken namens hem worden 

bewaard. Vermeld ook het soort boekhoudsysteem dat wordt gebruikt (bijv. 

Softwarepakket). 

 

Vermeld hier tevens de voor deze regeling te gebruiken soort administratie 

(voorraadadministratie). Administratie betekent: de gegevens die alle nodige 

informatie en technische bijzonderheden bevatten aan de hand waarvan het gebruik 

van de regeling kan worden gecontroleerd). 
 

Noot: wanneer een grensoverschrijdende vergunning wordt aangevraagd, plaats vermelden waar 

de hoofdboekhouding wordt bijgehouden. 

 
6.  Geldigheidsduur van de vergunning: 

(Bij 6a de datum vermelden waarop de vergunning in werking zou moeten treden 

(dag, maand, jaar). In principe kan de vergunning niet eerder in werking treden dan 

op de dag van afgifte. Een vervaldatum kan bij 6b worden voorgesteld (maximale 

geldigheidsduur: zie paragraaf 2.5). 

 
7.  Onder de douaneregeling te plaatsen goederen: 

GN-code: (Vermeld de volledige code volgens de gecombineerde nomenclatuur 

(acht cijfers). Zie voor de indelingsregels en de volledige goederenomschrijving de 

basisregeling GN of degene die daarvoor in de plaats treedt). 

 

Omschrijving: (Geef de handelsomschrijving en/of technische beschrijving. De handelsom- 

schrijving of technische beschrijving moet voldoende duidelijk zijn om 

RVO.nl in staat te stellen over de aanvraag een besluit te nemen. 

Wanneer het voornemen bestaat equivalente goederen te gebruiken 

dienen gegevens over de handelskwaliteit en de technische kenmerken 

van de goederen te worden verstrekt).  

 

Hoeveelheid:  (Vermeld de geraamde hoeveelheid onder de douaneregeling te plaatsen 

goederen. De hoeveelheid hoeft niet te worden vermeld wanneer 

economische voorwaarde code 30 van toepassing is en het niet de 

bedoeling is gebruik te maken van equivalente goederen). 

 

Waarde:  (Vermeld de geraamde waarde, in euro of in een andere valuta, van de  
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onder de douaneregeling te plaatsen goederen. De waarde hoeft niet te 

worden vermeld wanneer de hoeveelheid niet hoeft te worden vermeld, 

tenzij de aanvrager voornemens is gebruik te maken van code 30 

(minimale waarde). 

 

7A Oorsprong van de onder de regeling te plaatsen goederen: 

(Vermeld het/de land(en) van oorsprong van de onder de regeling te plaatsen goederen). 

 
8.  Veredelingsproducten: 

(Vermeld de gegevens van alle veredelingsproducten die bij de verdeling ontstaan, 

zowel de hoofdveredelingsproducten (HVP) als de bijkomende veredelingsproducten 

(BVP).  

 

GN-code:   zie de toelichting bij punt 7 

 

Omschrijving:   zie de toelichting bij punt 7. 

 

Opbrengstpercentage: Vermeld het opbrengstpercentage of de manier waar 

op dit kan worden berekend. Voor forfaitaire 

opbrengstpercentages zie paragraaf 2.7 en bijlage 3). 

 

8A Bestemming van de veredelingsproducten: 

(Vermeld de bestemming(en) van de veredelingsproducten). 

 
9.  Omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden: 

(Geef een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden (bv. gegevens over de 
werkzaamheden die op grond van een loonveredelingscontract zullen worden uitgevoerd 
of de soort gebruikelijke behandeling die de onder de regeling geplaatste goederen zullen 
ondergaan).Vermeld ook de plaats waar deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 
Indien van toepassing moeten ook de naam, het adres, de plaats en de functie van 

andere betrokken bedrijven worden vermeld. Als het de bedoeling is de rechten en 
plichten over te dragen (zie paragraaf 2.4.4) moeten in vak 9, zo mogelijk, de gegevens 

worden vermeld over de persoon aan wie de overbrenging plaats vindt).  

 
10. Economische voorwaarden: 

(De aanvrager moet vermelden waarom aan de economische voorwaarden wordt voldaan. 
Bij dit punt moet de code van de gekozen economische voorwaarde uit bijlage 2a worden 
vermeld. Zie ook paragraaf 2.2. Tevens moeten alle bewijsstukken worden bijgevoegd die 
de gekozen economische voorwaarde onderbouwen).  

 
11. Douanekantoren: 

(Vermeld de douanekantoren waar aangifte tot plaatsing of tot aanzuivering van de 

regeling wordt gedaan. Indien het opgegeven kantoor beperkte openingstijden heeft, 

vermeld dan ook het kantoor waar u naar toe moet indien het opgegeven kantoor 

gesloten is).  

 

Van bovengenoemde douanekantoren moet ook het adres, het telefoonnummer en een 

contactpersoon worden opgegeven. Indien u bij de douane een klantcoördinator heeft, 

dan hiervan ook de naam en het telefoonnummer opgeven.  

 
Als controlekantoor moeten in ieder geval RVO.nl en de NVWA worden opgegeven. 
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12. Identificatie: 

(Vermeld het voorgenomen identificatiemiddel met behulp van één of meer van de 

onderstaande codes: 

1= volgnummer of fabricagenummer 

2= loodjes, zegels, stempels of andere merktekens 

3= inlichtingenblad INF 

4= monsters, stalen, tekeningen of technische beschrijvingen 

5= analyses 

6= nvt bij AV 

7= andere identificatiemiddelen: neem een beschrijving op bij de aanvullende 

inlichtingen (punt 16) 

 
13. Aanzuiveringstermijn (maanden): 

(De tijd die nodig is om de verdeling of de behandeling uit te voeren. De 

aanzuiveringstermijn begint aan wanneer de goederen onder de douaneregeling worden 

geplaatst en eindigt wanneer de goederen of producten een nieuwe douanebestemming 

hebben gekregen. Voor de maximale aanzuiveringstermijn van diverse producten of 

veredelingshandelingen verwijzen wij u naar paragraaf 4.3). 

 
14. Vereenvoudigde procedures: 

(Indien de aanvrager vereenvoudigde procedures wil gebruiken om de goederen onder 

de regeling te plaatsen moet in vak 14a tenminste één van de volgende codes worden 

ingevuld: 

1=onvolledige aangifte 

2=vereenvoudigde aangifteprocedure 

3=domiciliëringsprocedure met aanbieding van de goederen 

4=domiciliëringsprocedure zonder aanbieding van de goederen 

Indien de aanvrager vereenvoudigde procedures wil gebruiken om de regeling aan te 

zuiveren, moet dit in vak 14b met behulp van bovengenoemde codes worden vermeld). 

 
15. Overbrenging: 

(Indien het de bedoeling is dat de goederen worden overgebracht, dienen de 

voorgenomen overbrengingsformaliteiten te worden vermeld door tenminste één van de 

volgende codes te vermelden: 

1=Zonder douaneformaliteiten tussen de verschillende in de aanvraag vermelde 

plaatsen. 

2=Overbrenging van het kantoor van binnenkomst naar het bedrijf van de aanvrager of 

betrokkene, of gebruik, veredeling of behandeling onder dekking van de aangifte tot 

plaatsing onder de regeling. 

3=Overbrenging naar het kantoor van uitgang met het oog op wederuitvoer onder 

dekking van een douaneregeling. 

4=Overbrenging tussen vergunninghouders (voor de juiste procedures vooraf contact 

opnemen met RVO.nl). 

 
16. Aanvullende inlichtingen: 

(Vermeld alle andere gegevens die nuttig worden geacht (zie bijv. punt 12, code 7). 

 
17. Handtekening, naam en datum: 

(Door het ondertekenen van de aanvraag verklaart de aanvrager dat hij/zij in geval van 

verlenen van de vergunning zal voldoen aan de voorwaarden die in de aanvraag zijn 

opgenomen. 

 

Bij het gebruik van het aanvullend aanvraagformulier actieve veredeling (bijlage 1b) 

moet in plaats hiervan de handtekening, naam en datum bij punt 22 worden ingevuld).  
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Toelichting op het aanvullend aanvraagformulier actieve veredeling : 

Het aanvullend aanvraagformulier moet alleen worden ingevuld als het voornemen bestaat 

gebruik te maken van equivalentieverkeer. 

 
18. Equivalente goederen: 

(Wanneer het voornemen bestaat om equivalente goederen te gebruiken, moeten de 

achtcijferige code van de GN, de handelskwaliteit en de technische kenmerken van de 

equivalente goederen worden vermeld, zodat de douaneautoriteiten de invoergoederen 

met de equivalente goederen kunnen vergelijken. Met behulp van de codes genoemd in 

de toelichting op punt 12 kan worden aangegeven welke middelen voor deze 

vergelijking kunnen worden gebruikt. Als de equivalente goederen in een verder 

gevorderd productiestadium zijn dan de invoergoederen, dan moet dit bij punt 21 

worden vermeld). 

 
19. Voorafgaande uitvoer: 

(Wanneer het voornemen bestaat gebruik te maken van het systeem van voorafgaande 

uitvoer, dient de termijn te worden vermeld waarbinnen de niet-communautaire goederen 

voor de regeling moeten worden aangegeven, rekening houdend met de tijd die nodig is 

om deze goederen aan te schaffen en naar de EU te vervoeren. Voor de maximale termijn 

verwijzen wij u naar paragraaf 4.3). 

 
20. Kunnen de goederen zonder douaneaangifte in het vrije verkeer worden 

gebracht? 
(Wanneer de veredelaar de goederen zonder douaneaangifte in het vrije verkeer wil  
brengen, hier ja invullen. Voordat de vergunning wordt afgegeven moeten hierover 
werkafspraken worden gemaakt tussen het bedrijf en de douane, PVE en de controlerende 
instantie).  

 
21. Aanvullende inlichtingen:  

(Vermeld alle gegevens die in verband met de vakken 18 tot en met 20 nuttig worden geacht). 

 
22. Handtekening, naam en datum: 

(Door het ondertekenen van de aanvraag verklaart de aanvrager dat hij/zij in geval van 

verlenen van de vergunning zal voldoen aan de voorwaarden die in de aanvraag zijn 

opgenomen). 
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Bijlage 2 a: Codes en omschrijvingen van de economische voorwaarden 

 

01 Wanneer het gaat om niet in bijlage 73 van het tCDW vermelde invoergoederen (zie bijlage 2b van deze circulaire) en code 30 niet van toepassing 

is. 

 
10 Ontoereikende beschikbaarheid van in de EU vervaardigde goederen die onder dezelfde achtcijfercode van de GN zijn ingedeeld en die dezelfde 

handelskwaliteit en technische kenmerken hebben (vergelijkbare goederen) als de in de aanvraag vermelde goederen. Ontoereikende 

beschikbaarheid betekent dat vergelijkbare goederen in de EU in het geheel niet worden gemaakt, of dat dergelijke goederen in onvoldoende 
hoeveelheden worden geproduceerd om de voorgenomen veredeling te verrichten of dat de aanvrager deze goederen niet binnen de termijn kan 
verkrijgen om de beoogde commerciële werkzaamheden te kunnen uitvoeren, hoewel tijdig pogingen in het werk werden gesteld om die goederen te 
verkrijgen. 

 

11 Hoewel vergelijkbare goederen verkrijgbaar zijn, kunnen deze niet worden gebruikt omdat het economisch niet zinvol is deze tegen de gevraagde 

prijs aan te schaffen. Om te beoordelen of de prijs van de in de EU vervaardigde vergelijkbare goederen de beoogde handelstransactie economisch 

onmogelijk maakt, wordt onder andere rekening gehouden met de invloed van het gebruik van deze goederen op de kostprijs van het 

veredelingsproduct en derhalve op de afzetmogelijkheden van dit product op de markt van derde landen. In aanmerking worden genomen: 

— enerzijds de prijs van de voor veredeling bestemde goederen, vóór inklaring, en de prijs van de in de EU vervaardigde vergelijkbare goederen, na 

aftrek van de bij uitvoer terugbetaalbare binnenlandse belastingen en rekening houdend met de verkoopvoorwaarden en de restituties en andere 

bedragen in het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid; 

— en anderzijds de prijs die voor de veredelingsproducten in derde landen kan worden verkregen, blijkende uit de handelscorrespondentie of 

anderszins. 

 

12 De vergelijkbare goederen voldoen niet aan de uitdrukkelijke eisen van de koper van de veredelingsproducten in het derde land of de 

veredelingsproducten moeten uit invoergoederen worden verkregen om aan de voorschriften betreffende de bescherming van de industriële of 

commerciële eigendom te voldoen (contractuele verplichtingen). 

 

30 Het betreft: 

1. veredeling van invoergoederen zonder handelskarakter; 

2. werkzaamheden in het kader van een loonveredelingscontract; 

3. de in artikel 531 bedoelde gebruikelijke behandelingen of herstellingen; 

4. herstellingen; 

5. verdere veredeling van veredelingsproducten verkregen op grond van een eerdere vergunning actieve veredeling, voor de afgifte waarvan de 

economische voorwaarden werden onderzocht; 

6. de veredeling van harde tarwe van GN-code 1001 10 00 tot deegwaren van de GN-codes 1902 11 00 en 1902 19; 
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7. veredeling waarbij de waarde (1) van de invoergoederen, per achtcijfercode van de GN, niet meer dan 150 000 EUR bedraagt voor de in bijlage 

73 van het tCDW vermelde goederen (zie bijlage 2b van deze circulaire) of 500 000 EUR voor andere goederen, per aanvrager en kalenderjaar 

(drempelwaarde); of 

8. bouw, wijziging of ombouw van burgerluchtvaartuigen, satellieten of delen van burgerluchtvaartuigen en satellieten. 
(1) De waarde is de waarde voor douanedoeleinden van de goederen, geraamd aan de hand van de bekende gegevens en van de documenten die bij de 
aanvraag waren gevoegd. 

31 Wanneer, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 510/2014 van de Raad, het gaat om in Deel A van bijlage 73 van het tCDW bedoelde goederen (zie 

bijlage 2b van deze circulaire) en de aanvrager een door een bevoegde autoriteit afgegeven document overlegt volgens welk deze goederen onder 

de regeling mogen worden geplaatst binnen de grenzen van een hoeveelheid die met behulp van een voorzieningsbalans wordt vastgesteld. 

 

99: De aanvrager is van oordeel dat aan de economische voorwaarden is voldaan om andere dan met de voorgaande codes aangegeven redenen. Deze 

redenen zijn in zijn aanvraag vermeld. 

 
Noot: De codes 10, 11, 12, 31 en 99 mogen alleen worden gebruikt voor de in bijlage 73 van het tCDW bedoelde goederen (zie bijlage 2b van deze 
circulaire). 
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Bijlage 2b: Bijlage 73 van het tCDW (Verordening nr. 2454/93) 

 

Deel A: Onder bijlage I bij het Verdrag vallende landbouwproducten 

 
1. De volgende producten die onder een van de volgende gemeenschappelijke marktordeningen vallen: 

Granen: De in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1766/92 van de Raad (1) bedoelde producten 

Rijst: De in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad (2) bedoelde producten 

Suiker: De in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad (3) bedoelde producten 

Olijfolie: De in artikel 1, lid 2, onder c), van Verordening 136/66/EEG van de Raad (4) bedoelde producten 

Melk en zuivelproducten: De in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 bedoelde producten 

Wijn: De in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (5) bedoelde producten die onder de volgende GN-codes zijn ingedeeld: 

0806 10 90 

2009 60 

2204 21 (met uitzondering van kwaliteitswijn) 

2204 29 (met uitzondering van kwaliteitswijn) 

2204 30 

 
2. De producten die onder de volgende GN-codes zijn ingedeeld: 

0204 10 tot en met 0204 43 

2207 10 

2207 20 

2208 90 91 

2208 90 99 

 
3. Andere dan de onder de punten 1 en 2 genoemde producten waarvoor landbouwuitvoerrestituties gelijk aan of hoger dan nul zijn vastgesteld. 

 

Deel B: Niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende producten die het resultaat zijn van de verwerking van landbouwproducten 

 

Goederen die het resultaat zijn van de verwerking van landbouwproducten en die genoemd zijn in de volgende bijlagen bij verordeningen inzake 

gemeenschappelijke marktordeningen in de landbouwsector of inzake productierestituties: 

— bijlage B bij Verordening (EEG) nr. 1766/92 (granen); 

— bijlage B bij Verordening (EG) nr. 3072/95 (rijst); 
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— bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2038/1999 (suiker); 

— bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1255/1999 (melk en zuivelproducten); 

— Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad (eieren); 

— Bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1010/86 van de Raad (productierestituties voor bepaalde suikerproducten die in de chemische industrie worden 

gebruikt); en 

— Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de Commissie (productierestituties voor granen en rijst). 

 

 

Deel C: Visserijproducten 

 

De producten genoemd in de bijlagen I, II en V bij Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten 

in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur en de in bijlage VI bij die verordening genoemde producten waarop een gedeeltelijke 

autonome schorsing van toepassing is. 

 

Alle visserijproducten waarop autonome contingenten van toepassing zijn. 
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Bijlage 3: Forfaitaire opbrengstpercentages 

 

Invoergoederen Veredelingsproducten Hoeveelheid 

veredelingsproducte

n verkregen uit 100 

GN-code omschrijvin

g 

GN-code omschrijving kg invoergoederen 

0407 00 30 Eieren in de 

schaal 

ex 0408 99 

80 

 

ex 0511 99 

90 

a) Eieren uit de schaal, vloeibaar of 

bevroren 

 

b) Schalen 

86,00 

12,00 

  0408 19 81 

ex 0408 19 

89 

 

ex 3502 19 

90 

 

ex 0511 99 

90 

 

a) Eigeel, vloeibaar of bevroren 

 

b) Ovoalbumine, vloeibaar of bevroren 

 

c) Schalen 

 

33,00 

 

53,00 

 

12,00 

  0408 91 80 

 

ex 0511 99 

90 

a) Eieren uit de schaal, gedroogd 

 

b) Schalen 

22,10 

 

12,00 

  0408 11 80 

 

ex 3502 11 

90 

 

 

ex 0511 99 

90 

a) Eigeel, gedroogd 

 

b) Ovoalbumine, gedroogd (in de 

vorm van kristallen) 

 

c) Schalen 

15,40 

 

7,40 

 

 

12,00 

  0408 11 80 

 

ex 3502 11 

90 

 

 

ex 0511 99 

90 

a) Eigeel, gedroogd 

 

b) Ovoalbumine, gedroogd (in een 

andere vorm) 

 

c) Schalen 

15,40 

 

6,50 

 

 

12,00 

ex 0408 99 

80 

Eieren uit 

de schaal, 

vloeibaar of 

bevroren 

 

0408 91 80 

 

Eieren uit de schaal, gedroogd 

 

25,70 

0408 19 81 

ex 0408 19 

89 

Eigeel, 

vloeibaar of 

bevroren 

 

0408 11 80 

 

Eigeel, gedroogd 

 

46,60 

Bron: bijlage 69 tCDW 

 

 



Basisregeling actieve veredeling sector vee, vlees en eieren 

23 

 
 

 
 

Bijlage 4a : Verantwoordingsstaat regeling actieve veredeling        
 Naam bedrijf:………………………………………………. 

 

 Plaats:………………………………………………………. 

 

Nummer vergunning:……………………………    Periode:……………………tot en met…………………… 

 

  I. TE VEREDELEN GRONDSTOFFEN   II. PRODUCTIE EN OPBRENGST 

nr. aangifte ten 

invoer 

datum van 

invoer 

omschrijvin

g 

GN-

code 

netto 

gewicht 

eindproduct hoeveelheid in be-

werking genomen 

uitval en bijproduct afval en verlies feitelijk  

rendement 

 benaming  gewicht benaming gewicht benamin

g 

gewicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  III. UITVOER VAN DE VEREDELDE PRODUCTEN EN AF TE SCHRIJVEN HOEVEELHEID 

nr aangifte 

tot 

aanzuiverin

g 

datum 

aanzuive

ring 

douane 

bestemm

ing 

omschrij

ving 

GN-code 

of 

restitutie

code 

netto 

gewicht 

gewicht 

per 

rendeme

nt 

rendement 

van 

toepassing 

af te 

schrijven 

hoeveelh

. 

       

 

 

 

 

 

  

 

Aldus naar waarheid opgemaakt 

datum:……………………… 

 

Naam:……………………….. 

Adres:……………………….. 

Plaats:……………………….. 

 

Stempel: 

 

 

Handtekening:………………
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Bijlage 4b: Toelichting op de invulling van de verantwoordingsstaat 

 

Algemene opmerkingen: 
 De staat moet worden ingevuld per vergunningsnummer. 
 Bij ―periode‖ moet de periode worden ingevuld waar de staat betrekking op heeft. 

 

I. Te veredelen grondstoffen 

In dit deel moet de geïmporteerde hoeveelheid grondstoffen in nettogewicht worden 

aangegeven, 

 per aangifte ten invoer. 

 

II. Productie en opbrengst 
Eindproduct  

Bij benaming moet de technische en/of handelsomschrijving worden genoemd zoals deze in 

de  

vergunning is opgenomen onder punt 7. Het gewicht moet zijn het gewicht van het 

eindproduct  

na alle bewerkingen.  

 
Hoeveelheid in bewerking genomen 

Hier moet het netto gewicht worden vermeld van de te veredelen grondstof, voordat het in 
 bewerking is genomen (bijvoorbeeld bij een bevroren grondstof, het nettogewicht van de 
grondstof,  

voordat het wordt ontdooid).  

 
Uitval en bijproduct 

In deze kolom moeten de benaming en het nettogewicht van de bij de veredeling ontstane 

uitval  

en bijproducten worden vermeld. Dit zijn de producten die handelswaarde hebben en 

waarover bij 

 invoer douanerechten zouden moeten worden betaald. 

 
Afval en verlies 

In deze kolom moet de benaming en het nettogewicht van het bij de veredeling ontstane 

afval en 

 verlies worden vermeld. Dit zijn de producten die geen handelswaarde meer hebben en  

waarover bij invoer geen douanerechten zouden moeten worden betaald. 

 
Noot: bij de proefbereiding zal worden vastgesteld welke producten in de categorieën 
‘uitval en  
bijproduct’ en ‘afval en verlies’ vallen. 

 
Feitelijk rendement 

Het feitelijk rendement wordt als volgt berekend: 

 

hoeveelheid in bewerking genomen – uitval en bijproduct 

gewicht van het eindproduct 

 

Het feitelijk rendement moet worden opgeschreven in drie decimalen 

 

III. Uitvoer van de veredelde producten en af te schrijven hoeveelheid 

Nr. aangifte tot aanzuivering en datum aanzuivering 
Dit is het nummer van het document of de elektronische aangifte waarmee de regeling is  
aangezuiverd. De datum van aanzuivering is de dag waarop de douane de aangifte tot  
aanzuivering heeft geaccepteerd. 
 
Douanebestemming 
Per zuiveringsaangifte moet worden aangegeven welke bestemming de goederen hebben 

gekregen.  
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Omschrijving 

In deze kolom moet de technische en/of handelsomschrijving worden genoemd zoals deze in 

de vergunning is opgenomen onder punt 8. Het is raadzaam deze omschrijving ook op de 

aanzuiveringsaangifte te gebruiken. 

 
GN-code of restitutiecode 

Vul de GN- of restitutiecode van het eindproduct in. 

 
Nettogewicht 

Dit is het nettogewicht waarvoor de aangifte tot aanzuivering is geaccepteerd. 

 
Gewicht per rendement en rendement van toepassing 

Het is mogelijk dat de totale partij die voor aanzuivering is aangegeven bestaat uit kleinere 

partijen met ieder een afzonderlijk feitelijk rendement. In deze kolommen moet de totale 

partij worden opgesplitst in gewicht per rendement. 

 
Af te schrijven hoeveelheid 

Deze hoeveelheid wordt bepaald door het ―gewicht per rendement‖ te vermenigvuldigen met 

het ―rendement van toepassing‖ (dit kan een forfaitair vastgesteld rendement zijn.  

 

Op de staat moeten de bedrijfsgegevens worden ingevuld en na ondertekening moet het 

worden opgestuurd naar RVO, afdeling marktordening, team in- en uitvoerregelingen. 

 

 

 
 

 

 


