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Aanvulling op de nota nr. OEO/DD 012.733/530.11 van 7 maart 2017 inzake de archivering
van de bij de PLDA-aangiften te voegen bescheiden en de intrekking dienstbrief
nr. D.D. 305.877/530.11

1. Met de voormelde nota van 7 maart 2017 werd medegedeeld dat ingevolge de bepalingen van
het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) er geen wettelijke basis meer is voor het verlenen
van vergunningen archivering voor het bijhouden van de bewijstukken die nodig zijn voor de
toepassing van de bepalingen die gelden voor de douaneregeling waarvoor de goederen worden
aangegeven.
Overeenkomstig lid 1 van artikel 163 (DWU) zijn de bewijsstukken in het bezit van de aangever op
het tijdstip waarop de douaneaangifte wordt ingediend. Overeenkomstig lid 2 van datzelfde artikel
worden deze bewijsstukken aan de douaneautoriteiten verstrekt indien de Uniewetgeving dat
vereist of indien dat met het oog op douanecontroles noodzakelijk is.
Verder moet eenieder die direct of indirect betrokken is bij het vervullen van douaneformaliteiten of
douanecontroles aan de douane op hun verzoek de nodige bescheiden en inlichtingen
verstrekken (artikel 15 DWU) en deze bescheiden en inlichtingen gedurende ten minste drie jaren
bewaren (artikel 51 DWU).
2. Hierbij enkele toelichtingen ter verduidelijking:
a) Wanneer de douaneaangifte wordt ingediend door een douanevertegenwoordiger zal voor de
behandeling ervan de vertegenwoordiger de bescheiden aan de douane voorleggen en ze
bijhouden (Artikel 130, §§ 2 en 3 AWDA).
b) Tot het ogenblik waarop de DV1 elektronisch zal kunnen worden ingediend moet nog steeds de
papieren versie op de voorziene wijze op het hulpkantoor worden ingediend.
c) Inzake de oorsprongscertificaten, ATR, het volgbriefje NCTS, de groene en witte TIR-bladen en
eventueel andere bescheiden zijn de onderrichtingen van het enig kantoor van toepassing.
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d) Aangezien de PLDA-aangifte zich in het douaneaangifte-systeem bevindt moet de operator
geen afdruk meer aan het hulpkantoor overhandigen;
e) De verwijzingen naar het in het bezit zijn van een vergunning archivering die opgenomen zijn in
meerdere omzendbrieven zijn niet meer van toepassing.
3. Bijgevolg kunnen de economische operatoren die houder zijn van een vergunning archivering
verder dezelfde werkwijze blijven toepassen maar zonder gebruik te maken van de vergunning
archivering. Voor de operatoren die nog geen vergunning archivering hebben gelden de
bepalingen die in genoemde nota zijn opgenomen inzake de wijze waarop de bewijsstukken
moeten worden bijgehouden.
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