
 Directe vertegenwoordiging

  Opmaak: 29/11/2019

Opdrachtgever / Direct vertegenwoordigde

Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode en plaats:

Land:

BTW- indentificatienummer: *

EORI nummer: *

* indien van toepassing

Hierna te noemen: 'Opdrachtgever'

Hierna gezamenlijk, alsmede ieder afzonderlijk, te noemen ‘Douanevertegenwoordiger’

Partijen verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1:

1.1

De Opdrachtgever machtigt en verleent opdracht aan de Douanevertegenwoordiger conform 

artikel 18 e.v. van het Douanewetboek van de Unie (Verordening nr. 952/2013/EU), de in de 

douanewetgeving - en voor zover mogelijk uit andere wetgeving - voorgeschreven aangiften 

te verrichten ‘in naam en voor rekening van’ de Opdrachtgever en aldus onder het in voormeld 

artikel voorziene regime van ‘directe vertegenwoordiging’.

Overeenkomst / machtiging voor het optreden als Direct Vertegenwoordiger met 

financiële faciliteiten

  De lijst van aan Customs Support Group B.V. gelieerde entiteiten staat op: 

https://www.customssupport.com/downloads/

Douanevertegenwoordiger / Direct Vertegenwoordiger

Ieder van de in België aan Customs Support Group B.V. (KvK 24294906) gelieerde 

ondernemingen , waaronder maar niet beperkt tot:

•    Customs Support Belgium BVBA (0834.398.750) Laar 179, 2180 Ekeren

•    Customs Support Excise Belgium BVBA (0694.898.397), Laar 179, 2180 Ekeren

•    Machtelynck Th. Et Fils NV (TMF) (0400.095.702) Afrikalaan 287, 9000 Gent

•    ECA NV (0466.862.186), Laar 179, 2180 Ekeren

•    ACS BVBA (0422.747.774), Laar 179, 2180 Ekeren

•    Douaneagentschap Vandevyver (0476.434.306), Kuhlmannlaan 1, 9042 Gent

Ondergetekende
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1.3

Daarenboven geldt de onderhavige overeenkomst/volmacht eveneens voor douaneaangiften 

die door de Douanevertegenwoordiger ten behoeve van de Opdrachtgever worden gedaan 

met betrekking tot de volgende douaneregelingen: 

alle2

Voor alle verrichtingen op het Enig Kantoor der douane en accijnzen zal overeenkomstig de 

bepalingen hiervoor, naar gelang van het geval, de rekening of de zekerheidstelling van de 

Douanevertegenwoordiger bij het Enig Kantoor der douane en accijnzen worden aangewend 

in naam en voor rekening van de opdrachtgever. 

2 De douaneregelingen aanduiden (douane entrepot, actieve veredeling, tijdelijke invoer, bijzondere bestemmingen) Indien de 

directe vertegenwoordigingsbevoegdheid betrekking heeft op alle douaneregelingen waarvoor de aangifte onder directe 

vertegenwoordiging kan worden gedaan, kan “ alle ”  worden ingevuld. Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid enkel 

betrekking heeft op de aangifte ten verbruik/in het vrije verkeer brengen, dient niets verder vermeld.

1.2

De onderhavige overeenkomst/machtiging geldt in de eerste plaats voor alle door de 

Douanevertegenwoordiger in te dienen douaneaangiften voor het vrije verkeer en/of ten 

verbruik die ten behoeve van de Opdrachtgever worden gedaan met betrekking tot de 

volgende heffingen, taksen, rechten en aanhorigheden:

a)     douanerechten, antidumpingrechten, heffingen, premies, extra bedragen of 

compenserende bedragen, aanvullende bedragen of aanvullende elementen, aanvullende 

rechten, rechten van het gemeenschappelijk douanetarief en de overige door de instellingen 

van de Europese Unie ingevoerde of in te voeren rechten op het handelsverkeer met derde 

landen, bijdragen en andere heffingen die in het kader van de gemeenschappelijke ordening 

der markten in de sector suiker zijn vastgesteld;

b)     accijnzen, bijzondere accijnzen, bijdrage op de energie, controleretributie huisbrandolie, 

milieuheffing, milieubelasting, verpakkingsheffing ;

c)     belasting over de toegevoegde waarde;

d)     heffingen, retributies, nalatigheidsinteresten, verschuldigd met betrekking tot de 

goederen die het voorwerp van de aangifte uitmaken, rechten ingevolge een 

gezondheidsonderzoek, verblijfstaksen, magazijnrechten, alsook om het even welke andere 

sommen waarvoor de administratie uitstel van betaling verleent ingevolgde de toepasselijke 

wetten, besluiten en instructies.  

Deze overeenkomst/machtiging en opdracht omvat alle handelingen en communicaties tot en 

met de beëindiging van de verificatie.   

Voor alle verrichtingen op het Enig Kantoor der douane en accijnzen zal overeenkomstig de 

bepalingen hiervoor, naar gelang van het geval, tot en met het moment de beëindiging van de 

verificatie de rekening of de zekerheidstelling van de Douanevertegenwoordiger bij het Enig 

Kantoor der douane en accijnzen worden aangewend in naam en voor rekening van de 

opdrachtgever.  
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1.4

De onderhavige overeenkomst/machtiging is tevens van toepassing op aangiften tot plaatsing 

onder de volgende regelingen, evenwel zonder de bepalingen m.b.t. de financiële faciliteiten 

van de Douanevertegenwoordiger: 

Bij uitvoer :

 -     de uitvoer van communautaire goederen

 -     de wederuitvoer ter aanzuivering van de volgende douaneregelingen 

alle3 

Artikel 2:

Daarnaast machtigt de Opdrachtgever de Douanevertegenwoordiger en verleent opdracht 

aan de Douanevertegenwoordiger tot:

 -     zowel het doen van verzoeken tot terugbetaling/kwijtschelding als het indienen van 

bezwaarschriften in verband met onjuiste gegevens in de aangifte ten opzichte van de 

informatie zoals door of namens de Opdrachtgever verstrekt bij het verlenen van de opdracht 

en dit zonder dat hiertoe verdere instructies aan  de douanevertegenwoordiger dienen 

verschaft.

 -     het op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever overgaan tot zowel het doen van 

verzoeken tot terugbetaling/kwijtschelding als het indienen van bezwaarschriften omdat 

onjuiste informatie is verstrekt ten tijde van het verlenen van de opdracht;

 -     het indienen van bezwaarschriften voor zover het correcties betreft tot en met het 

moment van de beëindiging van de verificatie. 

Het doen/indienen van overige verzoeken, bezwaarschriften en het instellen van het wettelijk 

voorziene administratieve beroep door de Douanevertegenwoordiger namens Opdrachtgever 

dient per geval separaat te worden overeengekomen.

Artikel 3:

3.1

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om voorafgaand aan de eerste aangifte die onder 

onderhavige overeenkomst/volmacht zal worden ingediend, aan de Douanevertegenwoordiger 

middels officieel attest het bewijs te verschaffen van het bestaan van zijn onderneming, van 

de huidige vestigingsplaats ervan en van de identiteit van de personen die bevoegd zijn om 

deze onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Indien de Opdrachtgever een 

particulier betreft, dient deze een kopie van zijn paspoort/identiteitskaart te overleggen.

 3 De douaneregeling aanduiden (douane entrepot, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht, tijdelijke invoer, enz. 

of “alle” vermelden). Indien de directe vertegenwoordigingsbevoegdheid niet van toepassing op wederuitvoer, dient niets 

ingevuld.
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Artikel 5:

Deze overeenkomst/machtiging wordt aangegaan/geldt voor onbepaalde tijd,  

ingaande vanaf 

De overeenkomst/machtiging kan worden opgezegd/ingetrokken met inachtneming van een 

termijn van 1 maand.

De opzegging/intrekking van de overeenkomst/machtiging dient per aangetekende brief te 

geschieden.

Artikel 4:

Voor zover onderhavige machtiging/overeenkomst er niet van afwijkt, zijn de verhoudingen 

tussen de Opdrachtgever en de Douanevertegenwoordiger onderworpen aan de Algemene 

Belgische Expeditie Voorwaarden zoals deze werden gepubliceerd in de Bijlagen van het 

Belgische Staatsblad van 24 juni 2005 onder het nummer 0090237, die als bijlage aan huidige 

machtiging/overeenkomst worden gevoegd. 

De Opdrachtgever verklaart hierbij alleszins uitdrukkelijk en onherroepelijk dat hij deze 

voorwaarden kent en aanvaardt.

3.2

Meer in het algemeen verbindt de Opdrachtgever zich ertoe om de Douanevertegenwoordiger 

alle documenten en informatie te verschaffen die overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 

noodzakelijk en nuttig zijn voor de Douanevertegenwoordiger om zijn opdracht op correcte 

wijze te vervullen. Opdrachtgever staat er jegens de Douanevertegenwoordiger voor in dat 

deze documenten en informatie correct, compleet, geldig, authentiek en in geen enkel opzicht 

misleidend zijn. 

3.3

De Douanevertegenwoordiger heeft het recht om voorafgaand aan de uitvoering van zijn 

opdracht afdoende provisie te verkrijgen ter dekking van de overeengekomen vergoeding, de 

in art. 1.2 vermelde heffingen, taksen en aanhorigheden die in het kader van de uitvoering 

van zijn opdracht verschuldigd zullen zijn of kunnen worden, alsook ter dekking van alle 

zekerheden die Douanevertegenwoordiger in het kader van de uitvoering van zijn opdracht zal 

dienen te stellen en van de bedragen die hij aan derden verschuldigd zal zijn bij de uitvoering 

van zijn opdracht.

3.4

Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Douanevertegenwoordiger het recht heeft om 

zijn diensten te weigeren of op te schorten tot de informatie vermeld in art. 3.1 en 3.2 en de 

provisie uit art. 3.3 zullen zijn verkregen.
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Opdrachtgever /  Direct Vertegenwoordigde, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Volledige naam:

Functie:

Datum en plaats:

Handtekening (en stempel):

Douanevertegenwoordiger / Direct Vertegenwoordiger, vertegenwoordigd door:

Volledige naam: Krafant Consulting, met als vast vertegenwoordiger Dhr. Kurt Crauwels

Functie: Gedelegeerd bestuurder

Datum en plaats:

Handtekening (en stempel):

Bijlage: Algemene Belgische Expeditie Voorwaarden

(Gelieve bewijs inschrijving onderneming en kopie indentiteitsbewijs bevoegd vertegenwoordiger bijvoegen) 4

4 Opdrachtgever dient bewijs te leveren van het bestaan van de onderneming en de identiteit van de persoon/personen die 

vertegenwoordigingsbevoegd. Op het identiteitsbewijs mogen privacygevoelige zaken onleesbaar worden gemaakt, zoals het 

sociaal verzekeringsnummer en de foto. In verband met ons gerechtvaardigd belang willen wij graag in ieder geval de naam en 

de handtekening van de ondertekenaar en de geldigheid van het identiteitsbewijs kunnen controleren.

Artikel 6:

Hetgeen wordt bepaald in deze overeenkomst/machtiging blijft, voor zover relevant in verband 

met het voldoen aan verplichtingen van overheidswege, ook na opzegging/intrekking van de 

overeenkomst/machtiging gelden.

De Douanevertegenwoordiger is dan ook gerechtigd deze overeenkomst/machtiging ook na 

de opzegging/intrekking  te bewaren met het oog op zijn administratie en eventuele controles 

van overheidswege.
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https://www.customssupport.nl/wp-content/uploads/2017/06/belgische-expeditievoorwaarden-nl.pdf

	Textfield: 
	Textfield-0: 
	Textfield-1: 
	Textfield-2: 
	Textfield-3: 
	Textfield-4: 
	Textfield-7: 
	Textfield-8: 
	Textfield-9: 
	Textfield-10: 
	Textfield-11: 
	Textfield-12: 
	Textfield-13: 


