Aanvraag

Vergunning erkend bunkeraar
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u aan: een ‘Vergunning erkend bunkeraar’.
Met deze vergunning kunt u minerale oliën en smeermiddelen
(bunkers – zoals bedoeld in artikel 1, letter h, zeevaartbunker
procedure 2019) betrekken in Nederland en België en leveren aan
zeegaande vaartuigen in Belgische of Nederlandse zeehavens.
U mag in Nederland Uniebunkers betrekken en deze in België
en, via het grondgebied van België, in Nederland bunkeren.
U mag in België Uniebunkers, niet zijnde accijnsgoederen (zoals
bedoeld in de zeevaartbunkerprocedure 2019, artikel 1 letter i),
betrekken en deze in België of Nederland bunkeren.
Beantwoord de vragen volledig.
Gebruik dit formulier ook als u een wijziging wilt doorgeven.
Beantwoord dan alleen vraag 1a, 1b, 1c en 2, en de vraag of vragen
waarvan de gegevens zijn veranderd.
De belangrijkste voorwaarden voor de afgifte van de
Vergunning erkend bunkeraar zijn:
– U moet veelvuldig en regelmatig minerale oliën en smeermiddelen
grensoverschrijdend bunkeren aan zeegaande vaartuigen.
– In uw administratie moeten de bedrijfshandelingen van de zee
vaartbunkerprocedure 2019 op de juiste manier worden
vastgelegd.

1

Gegevens aanvrager

1a

Naam of bedrijfsnaam

– U kunt de vergunning alleen gebruiken om accijnsgoederen te
bunkeren als u ook een Vergunning accijnsgoederenplaats hebt.
– U moet een Vergunning particulier douane-entrepot hebben als u
minerale oliën en smeermiddelen bunkert, met de douanestatus
van niet-Uniegoederen.
Let op!
Gaat u in België accijnsgoederen onder schorsing van accijns
betrekken, en in Nederland en/of België bunkeren? Dan hebt u een
vergunning erkend bunkeraar en overige vergunningen nodig die
zijn verleend door de Belgische bevoegde douaneautoriteit.
Bijlagen
Stuur een beschrijving mee van de administratieve organisatie voor
de zeevaartbunkerprocedure 2019.
Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg ruimte? Ga dan verder
op een bijlage. Zet op elke bijlage uw naam en handtekening.
Opsturen
Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar:
Belastingdienst/Douane
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Adres
Postcode en plaats
1b

Inschrijvingsnummer
Kamer van Koophandel
Referentienummer
EORI-nummer of RSIN
18 455 02 01

DO 455 - 1Z*2FOL 

1c

*184550201*
1 8 4 5 5 0 2 0 1

02 van 04

1
1d

Gegevens aanvrager (vervolg)
Naam contactpersoon binnen
uw onderneming voor de Douane
Functie
Telefoonnummer

2

Code van de soort aanvraag
Code van de soort aanvraag
Vul tenminste 1 van de
volgende codes in:

3
3a

Nummer vergunning
1 = 1e aanvraag			
2	= aanvraag voor wijziging of verlenging van de vergunning. Kiest u voor optie 2?
Vul dan ook het vergunningnummer in.

Aanvullende vergunningen
Betrekt u in Nederland accijns
goederen onder schorsing van
accijns die u in Nederland of België
gaat bunkeren?

Ja
Nee. Ga verder met vraag 3b

Hebt u een Vergunning
accijnsgoederenplaats?

Ja. Vul het nummer van de vergunning in, de datum van afgifte en wie de vergunning heeft afgegeven.
Nummer van de vergunning
Datum afgifte vergunning
Wie heeft de vergunning afgegeven?
Nee. Stuur een aanvraag voor een Vergunning accijnsgoederenplaats.

3b

Betrekt u niet-Uniebunkers
om te bunkeren?

Ja
Nee. Ga verder met vraag 4.

Hebt u een Vergunning
particulier douane-entrepot?

Ja. Vul het nummer van de vergunning in, de datum van afgifte en wie de vergunning heeft afgegeven.
Nummer van de vergunning
Datum afgifte vergunning
Wie heeft de vergunning afgegeven?
Nee. Stuur een aanvraag voor een Vergunning particulier douane-entrepot.

4

Soort goederen

4a

Omschrijving

4b

GN-code
Aantal grensoverschrijdende bunkeringen
Verwacht aantal bunkeringen
per maand
18 455 02 02

5

*184550202*
1 8 4 5 5 0 2 0 2

03 van 04

6

Plaats van de administratie en soort van de administratie

6a

Plaats van de administratie

6b

Soort van de administratie

7

Geldigheidsduur van de vergunning
Ingangsdatum

8

Douaneaangifte
Met een standaard douaneaangifte
(zie ‘Verordening nr. 952/2013 van 9 oktober 2013 (DWU)’, artikel 162)

9

Bunkergeleidedocument
Schriftelijk bunkergeleidedocument
Elektronisch bunkergeleidedocument

10

Bunkerreceipt
Schriftelijk bunkerreceipt
Elektronisch bunkerreceipt
Ondertekening
Naam
Functie
Plaats
Datum
Uw handtekening
Schrijf binnen het vak

Aantal bijlagen

18 455 02 03

11

*184550203*
1 8 4 5 5 0 2 0 3

04 van 04

Toelichting bij de aanvraag voor een Vergunning erkend bunkeraar
1 Aanvrager
1a
Vermeld de volledige naam en het volledige adres van de aanvrager.
De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden
afgegeven.
1c
Uw EORI-nummer bestaat uit uw RSIN met een aanvulling. Hebt u
nog geen EORI-nummer? Vul dan uw RSIN in.
1d
Vermeld de naam, de functie en het telefoonnummer van de persoon
met wie wij contact kunnen opnemen.
2 Soort aanvraag
Vul ten minste 1 van de volgende codes in:
1 = 1e aanvraag
2 =	aanvraag voor wijziging of verlenging van de vergunning
(vermeld ook het nummer van de vergunning)

6 Administratie
Vul de plaats in waar u de administratie bijhoudt en het soort
voorraadadministratie. Met voorraadadministratie bedoelen we alle
informatie en technische bijzonderheden waarmee we toezicht
kunnen houden op uw vergunning.
Stuur een beschrijving mee van de administratieve organisatie voor
de zeevaartbunkerprocedure 2019.
7 Geldigheidsduur van de vergunning
Bij vraag 7 vermeldt u de datum waarop de vergunning in moet gaan.
De vergunning kan niet eerder ingaan dan op de dag dat we de
vergunning afgeven.
Wilt u dat de vergunning op die datum ingaat? Vermeld dan ‘datum
van afgifte’.
8 Douaneaangifte
In dit vak ziet u hoe u aangifte ten uitvoer, of aangifte tot
wederuitvoer moet doen.

3 Aanvullende vergunningen
U mag zowel in Nederland als in België niet- Uniebunkers in uw
‘varend douane-entrepot’ plaatsen en deze in Nederland en België
bunkeren. U moet dan een Vergunning particulier douane-entrepot
hebben voor een tanklichter: een zogenoemd ‘varend douaneentrepot’.
4 Soort goederen
De zeevaartbunkerprocedure 2019 geldt uitsluitend voor ‘minerale
oliën en smeermiddelen’. Hiermee worden aangeduid de vloeibare
of gasvormige energieproducten als bedoeld bij artikel 2 van de
Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003, tot
herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting
van energieproducten en elektriciteit. Andere dan de daar genoemde
energieproducten kunt u niet met de zeevaartbunkerprocedure 2019
bunkeren.
Vermeld bij vraag 4 de gegevens voor elke soort minerale olie en
smeermiddel die u met de zeevaartbunkerprocedure 2019 wilt
bunkeren. Dat mag ook op een aparte bijlage.
5 Grensoverschrijdende bunkeringen
U krijgt alleen een Vergunning erkend bunkeraar als u veelvuldig en
regelmatig grensoverschrijdend bunkert. Per kalendermaand moet u
gemiddeld 4 keer grensoverschrijdend bunkeren.
Geef bij vraag 5 aan hoe vaak u per maand gemiddeld
grensoverschrijdende bunkert.

9 Bunkergeleidedocument
Kruis in dit vak aan of u gebruik wilt gaan maken van het schriftelijke
of het elektronische bunkergeleidedocument.
Wilt u het elektronische bunkergeleidedocument gebruiken? Stuur
dan als bijlage bij de aanvraag een print van de lay-out. Deze print
moet dezelfde nummering van de vakken en de tekst hebben als het
schriftelijke bunkergeleidedocument (bijlage 1 van de zeevaart
bunkerprocedure 2019). Voeg een beschrijving toe hoe authenticiteit
en integriteit van de gegevens is gewaarborgd.
10 Bunkerreceipt
Kruis in dit vak aan of u gebruik wilt gaan maken van het schriftelijke
of het elektronische bunkerreceipt. Het bunkerreceipt moet de in
bijlage 2 van de zeevaartbunkerprocedure 2019 opgenomen
gegevens bevatten.
Wilt u het elektronische bunkerreceipt gebruiken? Voeg dan een
beschrijving bij van de wijze waarop de authenticiteit en de integriteit
van de gegevens is gewaarborgd.

