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Aanvraag 
Toestemming tot reparatie

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u aan: een ‘Toestemming tot reparatie’. 
Met deze toestemming mag u normale uitrusting, toebehoren en 
reserveonderdelen tijdelijk van boord halen en aan boord brengen 
van zeeschepen om deze goederen te repareren. Dit mag dag en 
nacht, in alle havens en op alle waterwegen in Nederland. 
Na reparatie moeten de goederen met hetzelfde zeeschip worden 
weder uitgevoerd. Als reparatie niet mogelijk is, moeten de goederen 
een andere toegelaten douaneregeling krijgen, zoals in het vrije 
verkeer brengen of actieve veredeling (vernietiging).

Als u toestemming krijgt, ontvangt u ook het model voor het 
formulier ‘Toestemming tot reparatie’, en een toelichting daarop. 
Voordat u gaat repareren, zet u de gegevens over de reparatie op 
dat formulier. En u meldt binnen 24 maanden wanneer de reparatie 
klaar is. U mag ook een eigen model gebruiken. Maar dan moeten 
wel alle gegevens uit ons model daarop staan.

Let op!
Haalt en brengt u voor reparatie normale uitrusting, toebehoren 
en reserveonderdelen tijdelijk van boord of aan boord van 
zeeschepen buiten de kustlijn, maar binnen de 12-mijlszone? 
Dan moet u ook een ‘Toestemming tot provianderen binnen 
territoriale wateren’ hebben. Het aanvraagformulier voor deze 
toestemming vindt u op douane.nl.

Opsturen
Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar:
Belastingdienst/Douane
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Taal: Nederlands

1 Gegevens aanvrager

1a Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en plaats

1b Inschrijvingsnummer 
Kamer van Koophandel

1c EORI-nummer of RSIN

1d Naam contactpersoon binnen uw 
onderneming voor de Douane

Functie

Telefoonnummer

2 Soort aanvraag

Code van de soort aanvraag 1 = eerste aanvraag
2 =  aanvraag voor wijziging of verlenging van de Toestemming 

(vermeld hieronder het nummer van de desbetreffende Toestemming)

https://douane.nl
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3 Soort goederen

Wat voor soort goederen gaat u repareren? Vermeld de gevraagde informatie op jaarbasis.

Geef een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden. Vermeld ook de plaats(en) waar deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 
Indien van toepassing, moet u ook naam, adres en functie van andere betrokken bedrijven vermelden.

Omschrijving

Omschrijving

Hoeveelheid (raming)

Waarde (raming)

4 Omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden

5 Plaats en soort administratie

5a Plaats waar de administratie 
wordt bijgehouden

5b Soort administratie

6 Geldigheidsduur van de Toestemming

Vermeld in punt 6a de datum waarop de Toestemming in werking zou moeten treden (dag - maand - jaar). 
In principe kan de Toestemming niet eerder in werking treden dan op de dag van afgifte.
In dit geval ‘datum van afgifte’ vermelden. Een vervaldatum kan bij punt 6b worden voorgesteld.

6a Ingangsdatum

6b Vervaldatum
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7 Aanvullende informatie

8 Afhalen en brengen van reparatiegoederen buiten de kustlijn, maar binnen de 12-mijlszone

Haalt en brengt u voor reparatie normale uitrusting, toebehoren en reserveonderdelen tijdelijk van boord of aan boord van zeeschepen 
buiten de kustlijn, maar binnen de 12-mijlszone? Dan moet u ook hebben een Toestemming tot provianderen binnen territoriale wateren.

Hebt u een Toestemming tot 
provianderen binnen territoriale 
wateren?

Ja, nummer

Nee, ik stuur een aanvraag mee voor de Toestemming tot provianderen binnen territoriale wateren
Nee, ik gebruik de Toestemming tot reparatie alleen voor reparatiegoederen die tijdelijk van boord 
worden gehaald of aan boord worden gebracht van zeeschepen binnen de kustlijn

9 Ondertekening

Naam

Functie

Plaats

Datum

Uw handtekening 
Schrijf binnen het vak.

Aantal bijlagen
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