
U wilt een aangifte tot plaatsing doen om 
goederen onder één van de volgende 
douaneregelingen te plaatsen:
- douane-entrepot
- actieve veredeling 
- tijdelijke invoer
- bijzondere bestemming
- vrije verkeer

NEE

JA

Dit is een (opvolgende) plaatsing met 
gebruik van de  IIAA procedure, waarbij 
moet worden aangebracht. Deze plaatsing 
kan de start zijn van een keten.

JA

NEE

Dit is een opvolgende plaatsing met gebruik van de  IIAA procedure 
met ketenregeling. Er wordt niet aangebracht.

NEE

JA

U moet de plaatsing in de 
administratie opnemen met het 
vlaggetje "KETEN IN VERVOLG 
MOGELIJK" op 'JA'. Het MRN en 
alle gegevens-elementen van de 
aangifte en het moment van 
vrijgave van de goederen 
worden vast-gelegd in dezelfde 
bedrijfs-administratie als die 
waarin de keten-IIAA wordt 
geregis-treerd. De vereisten aan 
de bedrijfsadministratie en het 
controlespoor zijn hier gelijk aan 
het starten van een keten door 
de goederen aan te brengen in 
het kader van IIAA.

U moet inschrijven in de 
administratie en een uitgebreid 
aanbrengbericht indienen in 
DMS (in de MIG aangeduid met 
"I2 EIDR max").

Aan de hand van de gegevens in 
het aanbrengbericht wordt door 
de Douane gecontroleerd en 
respons gegeven. 6)

U moet de plaatsing in de 
administratie opnemen met het 
vlaggetje "KETEN IN VERVOLG 
MOGELIJK" op 'NEE'.

U moet inschrijven in de 
administratie en een standaard 
aanbrengbericht indienen in 
DMS  (in de MIG aangeduid met 
"I2 EIDR min").

JA

NEE

U moet inschrijven in de 
administratie en een uitgebreid 
aanbrengbericht indienen in 
DMS (in de MIG aangeduid met 
"I2 EIDR max".

Aan de hand van de gegevens in 
het aanbrengbericht wordt door 
de Douane gecontroleerd en 
respons gegeven. 6)

JA

U moet een aanvullende 
aangifte indienen in DMS,
waarop door de Douane wordt 
gecontroleerd en respons wordt 
gegeven.

U hoeft geen aanvullende 
aangifte te doen.

De aangifte tot plaatsing wordt gedaan door 
een standaard of normale aangifte in te dienen 
in DMS. 4)

NEE

JA JA

De aangifte tot plaatsing wordt gedaan door 
in te schrijven in de administratie van de 
aangever (IIAA).

NEE

NEE

Eindregeling is bereikt.

JA

De plaatsing wordt in de 
administratie opgenomen met 
het vlaggetje "KETEN IN 
VERVOLG MOGELIJK" op 'JA'.

NEE

De aangifte middels IIAA heeft betrekking op 
goederen die eerder met de normale procedure of 
IIAA onder de voorafgaande regeling zijn geplaatst. 
De goederen zijn niet douane-kritisch veranderd en 
aan controle-verplichtingen vanwege verboden en 
beperkingen is bij (één van) de voorafgaande 
aangiften voldaan. De inschrijving in de administratie 
en de voorafgaande aangifte(n)  worden vastgelegd in 
dezelfde bedrijfs-admini-stratie . Door toepassing van 
de ketenregeling kan ontheffing van aanbrengen 
worden verleend.

Bent u in het
bezit van alle niet-

aanvaardingsverhinderende bescheiden 
en kunt u alle gegevens van de aangifte 

aanleveren?

Heeft u
de goederen waarvoor

u de  inschrijving doet al eerder
aangegeven voor de regeling douane-

entrepot, tijdelijke invoer of actieve veredeling, , met 
IIAA of de normale

procedure?

NEE

JA

Wordt de inschrijving
in de administratie  verantwoord

in dezelfde bedrijfsadministratie als de vorige 
plaatsing?7)

Betreft dit een
aangifte voor het 

brengen in het vrije verkeer
of  tot plaatsing onder de

regeling bijzondere bestemming?

Betreft dit een aangifte
voor het vrije verkeer of een

aangifte voor de regeling bijzondere 
bestemming?

Is er 
sprake van 

goederen die onderhevig
zijn aan verboden of beperkingen
(zoals bijvoorbeeld veterinaire of 

fytosanitaire goederen) waarbij een
bescheidcontrole of fysieke

controle moet
plaatsvinden? 10)

JA

NEE

Betreft dit een aangifte 
plaatsing in douane-

entrepot?

NEE

JA

JA

U moet de plaatsing in de 
administratie opnemen met het 
vlaggetje "KETEN IN VERVOLG 
MOGELIJK" op 'NEE'

NEE

Heeft u alle  gegevens
van het uitgebreide aanbrengbericht 

(in de MIG aangeduid met "I2 EIDR max") in 
de aangifte plaatsing DE 

opgenomen? 5)

Is het uw intentie om
deze aangifte wellicht later

als start van de keten in het kader van de
ketenregeling te beschouwen? NEE

JA

Zijn
de goederen 

in de keten zodanig
veranderd, dat er op de goederen

andere verboden en beperkingen van toe-
passing zijn dan bij eerste plaatsing in de 

keten, waardoor er niet  meer
sprake kan zijn van de 

ketenregeling? 8)

Start 1)

Eindregeling is bereikt. U moet de plaatsing in de 
administratie opnemen met het 
vlaggetje "KETEN IN VERVOLG 
MOGELIJK" op 'JA'.

Betreft dit een
aangifte voor het brengen in het

vrije verkeer of tot plaatsing onder regeling 
bijzondere bestemming?

NEE

Eindregeling is bereikt.

JA

Einde

Staat het vlaggetje
"KETEN IN VERVOLG MOGELIJK"

op 'JA' (door een eerdere plaatsing) bij alle
goederen, die in de te plaatsen goederen

zijn begrepen? 9)

Het betreft dus een aangifte plaatsing onder 
actieve veredeling of tijdelijke invoer

Aan de hand van de gegevens 
in de aangifte wordt door de 
Douane gecontroleerd en 
respons gegeven. 6)

Aan de hand van de gegevens 
in de aangifte wordt door de 
Douane gecontroleerd en 
respons gegeven. 6)

Aan de hand van de gegevens 
in de aangifte wordt door de 
Douane gecontroleerd en 
respons gegeven. 6)

2 4 5

U moet inschrijven in de 
administratie.

U moet inschrijven in de 
administratie.

Aan de hand van de gegevens in 
het aanbrengbericht wordt door 
de Douane gecontroleerd en 
respons gegeven. 6)

NEE

JA

3
Wenst u

voor deze plaatsing / aangifte
ontheffing van aanbrengen (door de 

ketenregeling toe te passen)?

JA

NEE

1

Wilt u toch gebruik 
maken van  de normale
procedure? 3)

Heeft u de  
beschikking over de eventueel 

later in de keten verplichte  bescheiden
en kan de Douane alle verderop in de keten 

verplichte taken nu uitvoeren?

Wilt u er
rekening mee houden,

dat de goederen later een
opvolgende douane-regeling kunnen 

verkrijgen, waarbij u door toepassing van de 
ketenregeling, ontheffing van

aanbrengen kunt krijgen?

NEE

JA

Heeft u een
vergunning IIAA waarmee

de betreffende goederen onder
de gevraagde douaneregeling mogen

worden geplaatst? 2)

Bij een evt. volgende schakel 
dient ALTIJD te worden aange-
bracht vanwege het ontbreken 
van bescheiden.

Bent u in het
bezit van alle (wettelijk

verplichte) aanvaardings-
verhinderende bescheiden en beschikt  u 

minimaal over de gegevens van de 
vereenvoudigde

aangifte?

De aangifte wordt niet 
aanvaard / het 
aanbrengbericht wordt niet 
geaccepteerd.

NEE

JA

U kunt een vereenvoudigde (onvolledige) aangifte 
doen middels 
- de normale procedure, waarbij deze binnen de 
wettelijke termijn volledig wordt gemaakt of 
- inschrijving van de aangifte in de administratie 
(IIAA), waarbij deze opgevolgd wordt door een 
VOLLEDIGE aanvullende aangifte (onvolledig is niet 
mogelijk)

Is er sprake van een 
aangifte plaatsing in een 
douane-entrepot?

JA

NEE

6
Voetnoten in het schema:
1. Dit schema beschrijft wat u aan keuzemogelijkheden heeft bij het doen van een aangifte voor plaatsing van goederen onder een douane-regeling. Dit schema geeft de flow aan voor één individuele aangifte. Wanneer de uitkomst 
er is voor die aangifte (en u dus bij het blokje "Einde" bent gekomen) dan begint het voor de volgende aangifte weer van voren af aan. Uitgangspunten voor dit schema:
- U hebt ervoor gekozen om alle varianten v.w.b. aangifteprocedures (normale procedure, procedure inschrijving in de administratie al dan niet met ketenregeling) in te richten. Als dat niet zo is, dan vervallen delen van het schema.
- U voert een bedrijfsadministratie, die voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan een douaneadministratie, passend bij deze aangifteprocedures en de douaneregeling.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van vertegenwoordiging. Als daar wel gebruik van wordt gemaakt, zijn de verplichtingen mutatis mutandis van toepassing op de vertegenwoordiger.
- Als uitvloeisel van de uitkomst wordt in die bedrijfsadministratie per plaatsing onder een douaneregeling vastgelegd of die plaatsing voldoet aan de vereisten om bij een volgende plaatsing van die goederen gebruik te mogen 
maken van de z.g. ketenregeling (dus met ontheffing van aanbrengen). We noemen dat hier het vlaggetje "KETEN IN VERVOLG MOGELIJK".
N.B. Bij het toepassen van de ketenregeling moeten de goederen bij de plaatsing onder de eerste schakel van de keten altijd worden aangebracht, wat ook kan plaatsvinden middels een normale aangifte. 
2. Let op: de vergunning IIAA mag in bepaalde gevallen niet gebruikt worden, zie art 150 GVo.DWU (Vo 2015/2446)
3. De onvolledigheid kan een reden zijn om geen gebruik te willen maken van de IIAA procedure; immers na 10 dagen dient bij de IIAA procedure een VOLLEDIGE aanvullende aangifte te volgen (niet bij plaatsing in douane-
entrepot). Een andere reden kan bijv. zijn, dat het bedrijf geen risico wil lopen met de aanvraag van een contingent of dat een bedrijf gebruik wil maken van een voorafaangifte.
4. Hieronder vallen ook de mogelijkheden om een vereenvoudigde aangifte te doen zoals bedoeld in artikel 166 DWU en om een douaneaangifte in te dienen voordat de goederen zijn aangebracht (de zogenaamde voorafaangifte) 
zoals bedoeld in artikel 171 DWU.
5. Om deze "normale" plaatsing later in de keten te mogen beschouwen als start van de "ketenregeling" dient deze normale aangifte de gegevens te bevatten van het z.g. uitgebreide aanbrengbericht (in de MIG aangeduid met "I2 
EIDR max"). Alleen bij de normale plaatsing in douane-entrepot ontbreken er gegevens t.o.v. het uitgebreide aanbrengbericht (netto-massa (18 01 000 000), de GN - pos. 7-8 goederencode (18 09 057 000) en de Taric-code  - pos. 9-

10 goederencode (18 09 058 000). Indien u de intentie hebt om deze normale aangifte als start van de keten(regeling) te gebruiken, dan moet u deze gegevens toch in de aangifte aanleveren . Het element netto-massa is evenwel 
geen element in bericht H.2. Daarvoor moet Douane nog een standpunt bepalen.
6. Hieronder vallen ook de controles op verboden en beperkingen en de validatie van, de reservering van en de afschrijving op bijbehorende documenten.
7. Vereisten om de administratie aan te merken als  "dezelfde bedrijfsadministratie".
- controlespoor moet goed te volgen zijn.
- onder verantwoordelijkheid van dezelfde vergunninghouder (Denk aan concerns met verschillende entiteiten met eigen vergunningen): hierover moet nog een standpunt door Douane worden ingenomen.
- één administratie en één IT-omgeving is vanwege het controlespoor een vereiste.
8. Dit speelt met name als zowel op de goederen die onder de regeling geplaatst worden handelspolitieke maatregelen van toepassing zijn EN op de veredelingsproducten eveneens handelspolitieke maatregelen van toepassing zijn.
9. LET OP: als meerdere (soorten) goederen zijn geplaatst onder een douane-regeling en vervolgens zijn samengevoegd tot één nieuw goed (denk aan AV) dan moet voor alle onder de regeling geplaatste goederen het vlaggetje 
"KETEN IN HET VERVOLG MOGELIJK" op "JA" staan
10. Definitie: Goederen, die onderhevig of onderworpen zijn aan verboden of beperkingen zijn goederen, waarbij de goederencode aangeeft, dat een verbods- of beperkende maatregel van toepassing KAN zijn. Dit dus, ongeacht of 
het antwoord van de aangever op die vraag of dat zo is. Dat antwoord wordt in veel gevallen gegeven middels de vermelding van de z.g. bescheidcode (veelal een z.g. fictieve bescheidcode indien niet van toepassing, resp. een 
"echt" bescheid indien wel van toepassing). Het raken aan die maatregel bij die goederencode is dus voldoende om de goederen aan te duiden als "onderhevig of onderworpen aan verboden of beperkingen". De Douane moet op 
deze goederen immers een vorm van controle uitvoeren.
Bij het plaatsen van dergelijke goederen onder een douane-regeling (ALLE regelingen) moet door Douane gecontroleerd worden op de verplichtingen, die gelden voor dat goed in samenhang met de regeling waarvoor wordt 
aangegeven.
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(c) Douane Nederland

De blokken in het schema:

1. Keuze tussen Normale Procedure of IIAA (met voetnoten 1 t.m. 4)
2. Uitwerking Normale Procedure (met voetnoten 5 en 6)
3. Keuze tussen IIAA met aanbrengen (als evt. start keten) en IIAA zonder aanbrengen in 
de keten (met voetnoten 7 t.m. 10)
4. Uitwerking IIAA aangifte met aanbrengen als evt. start van de keten (met voetnoot 6)
5. Uitwerking IIAA aangifte zonder aanbrengen in de keten.
6. Aanvullende aangifte na 10 dagen


