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Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger met 
financiële faciliteiten 
 
Ondergetekenden, 

Opdrachtgever / Direct vertegenwoordigde 

Bedrijfsnaam :            ......................................................................................................................................    

Adres :           ......................................................................................................................................   

Postcode, Plaats :           ......................................................................................................................................   

Land :           ......................................................................................................................................   

BTW- identificatienummer*:  ..................................... 

EORI nummer* :              ...................................... 
 
Douanevertegenwoordiger / Direct Vertegenwoordiger 

Bedrijfsnaam :  SGS Maco Customs Service Belgium B.V. 

Adres :   Noorderlaan 87 

Postcode, Plaats : 2030 Antwerp, Belgium  

*indien van toepassing 

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’ 

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: 

• 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; 

• Accijnzen, bijzondere accijnzen, bijdrage op de energie, controleretributie huisbrandolie, milieuheffing, milieubelasting, 
verpakkingsheffing ; 

• Belasting over de toegevoegde waarde; 
• 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.   
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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, 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.   

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:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 

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.  

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  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 

1 De douaneregelingen aanduiden (douaneentrepot, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht, 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.    

2 De douaneregeling aanduiden (douaneentrepot, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht, tijdelijke invoer, enz. of “alle” vermelden). Indien de directe 
vertegenwoordigingsbevoegdheid niet van toepassing op wederuitvoer, dient niets ingevuld. 

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. 
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- 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 de beëindiging van de verificatie.  

Het doen/indienen van overige verzoeken, bezwaarschriften en het instellen van het wettelijk voorziene administratieve 
beroep 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. 
 
3.2 
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. 
 
3.3 
De Douanevertegenwoordiger heeft het recht om voorafgaand aan de uitvoering van zijn opdracht afdoende provisie te 
verkrijgen ter dekking van de in art. 1.2 vermelde heffingen, taksen en aanhorigheden die in het kader van de uitvoering van 
zijn opdracht verschuldigd zullen zijn, 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 op te schorten tot 
de informatie vermeld in art. 3.1 en 3.2 en de provisie uit art. 3.3 zullen zijn verkregen. 
 
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 Expeditievoorwaarden zoals deze werden gepubliceerd 
in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad van 24 juni 2005 onder het nummer 0090237.  
 
De Opdrachtgever verklaart hierbij alleszins uitdrukkelijk dat hij deze voorwaarden kent en aanvaardt. 
 
Artikel 5: 

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

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

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

 

Opdrachtgever / Direct Vertegenwoordigde,   Douanevertegenwoordiger / Direct Vertegenwoordiger 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door:    vertegenwoordigd door: 
 

Volledige naam :      Volledige naam : Thomas Munsters 

Functie :       Functie : Managing Director 

Datum en plaats :      Datum en plaats : 11-05-2021, Antwerp 

Handtekening (en stempel) :     Handtekening (en stempel) :   

 

    

 

------------------------------------------------ 

Bijlage: Algemene Belgische Expeditievoorwaarden 

 

http://www.vea-antwerpen.be/Download.ashx?id=30425
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