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Aanvraag 
Vergunning actieve veredeling

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u een ‘Vergunning actieve veredeling’ aan. 
Met deze vergunning mag u de douaneregeling ‘Actieve veredeling’ 
gebruiken. Vanaf pagina 5 van dit formulier vindt u de toelichting 
op deze aanvraag.

Zekerheid
U mag deze vergunning alleen gebruiken als u zekerheid hebt gesteld 
bij de ontvanger. U krijgt een aparte brief met een beschikking over 
de hoogte van de zekerheid.

Let op!
Als u al zekerheid hebt gesteld, hebt u een ‘Vergunning 
doorlopende zekerheid inclusief eventuele verlaging of 
ontheffing’. Deze moet zijn afgegeven voor de douaneregeling 
‘Actieve veredeling’. Is dat niet zo? Dan moet u een wijziging 
indienen waarin u aangeeft dat u ook zekerheid wilt stellen voor 
de douaneregeling ‘Actieve veredeling’. De wijziging dient u in 
met het aanvraagformulier voor de ‘Vergunning doorlopende 
zekerheid inclusief eventuele verlaging of ontheffing’.

Hebt u nog geen ‘Vergunning doorlopende zekerheid inclusief 
eventuele verlaging of ontheffing’? Dan vraagt u deze aan bij de 
Douane. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u op douane.nl.

Inlichtingenuitwisseling
Bij gebruik van de regeling actieve veredeling (IM/EX en EX/IM) moet 
er in bepaalde gevallen gestandaardiseerde gegevensuitwisseling 
plaatsvinden tussen u en de Douane. Daarvoor gebruikt u het 
elektronische INF-systeem. In dit systeem kunt u een INF (digitaal 
inlichtingenformulier) opmaken. Het INF-systeem vindt u in het EU 
Customs Trader Portal. Meer informatie over de actieve veredeling 
IM/EX en EX/IM vindt u op douane.nl.

Beantwoord de vragen in dit formulier volledig. Gebruik dit formulier 
ook als u een wijziging door wilt geven. Beantwoord dan alleen 
vragen 1a, 1b en 1c en de vraag of vragen waarvan de gegevens zijn 
veranderd.

Bijlagen
Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg ruimte? Ga dan verder op 
een nieuw blad en voeg deze toe als bijlage. Zet op elke bijlage uw 
naam en handtekening.

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

1 Gegevens aanvrager

1a Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en plaats

1b Inschrijvingsnummer KvK

1c EORI-nummer of RSIN

1d Naam contactpersoon binnen uw 
onderneming voor de Douane

Functie

Telefoonnummer

2 Douaneregeling

Actieve veredeling

https://douane.nl
https://douane.nl
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3 Soort aanvraag

Soort aanvraag

4 Niet van toepassing

Niet van toepassing
5 Plaats van de boekhouding/administratie en soort van de boekhouding/administratie

Plaats van de boekhouding/
administratie en soort van de 
boekhouding/administratie

6 Geldigheidsduur van de vergunning

6a Ingangsdatum –

–6b Vervaldatum

–

–

7 Onder de douaneregeling te plaatsen goederen

GN-code

Omschrijving

Hoeveelheid

Douanewaarde

8 Veredelingsproducten

8a Hoofdproducten
GN-code

Omschrijving

Opbrengstpercentage %

8b Secundaire producten
GN-code

Omschrijving

Opbrengstpercentage %

9Omschrijving van de 
voorgenomen werkzaamheden

9 Omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden
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10  Economische voorwaarden

Vermeld waarom aan de 
economische voorwaarden 
wordt voldaan.

11  Douanekanto(o)r(en)

11a Plaatsing

11b Aanzuivering

11c Controlekanto(o)r(en)

12 Identificatie

Identificatie

13 Aanzuiveringstermijn

13a Termijn

13b Indienen aanzuiverings afrekening 
Maak een keuze.

maandelijks per kwartaal per halfjaar

14 Soort aangifte

14a Plaatsing

14b Aanzuivering

15 Overdracht

Overdracht

Optie 'Ja' is standaard aangevinkt

16 Aanvullende informatie

16a Zekerheidstellen? Nee
Ja Referentiebedrag 

van de zekerheid

Douanekantoor van 
zekerheidstelling Groningen

16b Berekeningswijze invoer rechten 
overeenkomstig de verordening 
nr. 952/2013 van 9 oktober 2013 
(DWU), artikel 86 lid 3

Ja Nee

16c Aanzuiveringsafrekening Ja Nee

16d Aanvullende informatie die 
nuttig kan zijn
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17 Niet van toepassing

Niet van toepassing
18 Equivalente goederen

 GN-code

 Omschrijving

19 Voorafgaande uitvoer

Voorafgaande uitvoer

20 Kunnen de goederen zonder douaneaangifte in het vrije verkeer worden gebracht?

Ja
Nee

21 Aanvullende informatie op de vragen 18 tot en met 20

Aanvullende informatie op de 
vragen 18 tot en met 20

22 Ondertekening

Naam

Plaats

Datum – –

Uw handtekening 
Schrijf binnen het vak.
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Toelichting bij de aanvraag voor een Vergunning actieve veredeling

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 Douaneregeling

De douaneregeling is ‘Actieve veredeling’. Dit is al ingevuld.

3 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)
3 =  aanvraag voor een grensoverschrijdende vergunning
4 =  aanvraag voor achtereenvolgende vergunningen

5 Plaats van de boekhouding/administratie en soort 
boekhouding/administratie

Vul de plaats in waar u de hoofdboekhouding voor de Douane 
bijhoudt. Dit is de plaats waar de handels- en belastingdocumenten 
en andere boekhoudkundige bewijsstukken van de aanvrager 
worden bewaard of waar deze documenten namens hem worden 
bewaard. Bij een grensoverschrijdende vergunning kan dit dus een 
plaats zijn in een andere lidstaat dan Nederland. Vermeld ook het 
soort boekhoudsysteem dat u gebruikt.

Vermeld daarnaast de plaats waar u de administratie bijhoudt en 
het soort administratie (‘voorraadadministratie’). Met administratie 
bedoelen we alle informatie en technische bijzonderheden 
waarmee de Douane het toezicht kan houden op uw gebruik 
van de douaneregeling.

6 Geldigheidsduur van de vergunning

Bij vraag 6a vermeldt u de datum waarop de vergunning in moet 
gaan (dag-maand-jaar). 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’.
Bij vraag 6b kunt u een vervaldatum invullen.

7 Onder de douaneregeling te plaatsen goederen

GN-code
Vermeld de 1e 4 cijfers van de GN-code. Vermeld in de volgende 
gevallen de volledige GN-code van 8 cijfers:

 –  bij het gebruik van equivalente goederen (zie ook vraag 18)
 – bij gebruik van het systeem uitwisselingsverkeer
 – wanneer goederen worden geplaatst die genoemd zijn in 
bijlage 71-02 van de GVo.DWU

 – wanneer goederen worden geplaatst waarvoor code 22 geldt als 
economische voorwaarde (de-minimisregel: de totale waarde van 
de goederen die onder de regeling ‘Actieve veredeling’ geplaatst 
worden, is voor iedere 8-cijferige GN-code niet hoger dan 
€ 300.000 per aanvrager per kalenderjaar)

 – wanneer het bedrag aan invoerrechten wordt berekend 
overeenkomstig artikel 85, lid 1 DWU, tenzij u de ‘Vergunning 
actieve veredeling’ uitsluitend aanvraagt voor vernietiging

 – wanneer het bedrag aan invoerrechten wordt berekend 
overeenkomstig artikel 86, lid 3 DWU en een beroep wordt 
gedaan op flexibele toepassing van artikel 85, lid 1 DWU

Omschrijving
Geef de handelsomschrijving en/of technische beschrijving. 
De beschrijving moet zo duidelijk en nauwkeurig zijn dat de Douane 
op basis daarvan een besluit kan nemen over uw aanvraag.
Gaat u equivalente goederen gebruiken, vul dan de gegevens in over 
de handelskwaliteit en de technische kenmerken van de goederen.

Hoeveelheid
Vermeld het aantal goederen dat u onder de douaneregeling gaat 
plaatsen.

Waarde
Vermeld de waarde van de goederen die u onder de douaneregeling 
gaat plaatsen. Dat mag in euro’s of in een andere valuta.

Let op!
De gegevens die u invult bij ‘waarde’ en ‘hoeveelheid’, zijn het 
maximum voor de goederen die u onder deze vergunning kunt 
plaatsen.

8 Veredelingsproducten

Algemene opmerking
Vermeld de gegevens van alle veredelingsproducten die bij de 
veredeling ontstaan, zowel de hoofdveredelingsproducten als 
de secundaire veredelingsproducten.

GN-code en Omschrijving
Voor de veredelingsproducten (zowel de hoofd- als secundaire 
veredelingsproducten) moet u hetzelfde aantal cijfers van de 
GN-code vermelden als voor de goederen die onder de regeling 
‘Actieve veredeling’ worden geplaatst. Kijk voor uitleg bij vraag 7.

Opbrengstpercentage
Vermeld het ingeschatte opbrengstpercentage of de manier waarop 
dit percentage kan worden vastgesteld.

9 Omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden

Geef een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden 
(bijvoor beeld gegevens over de werkzaamheden die op basis van een 
Ioonveredelingscontract worden uitgevoerd of de veredeling die de 
onder de douaneregeling geplaatste goederen zullen ondergaan). 
Vermeld ook de plaats(en) waar deze werkzaamheden uitgevoerd 
zullen worden.
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Gaat het om een gebruikelijke behandeling? Vermeld dan ook 
welke dat is. U vindt de gebruikelijke behandelingen in ‘Verordening 
nr. 2015/2446’, bijlage 71-03. Vermeld het nummer en de behandeling 
waar het om gaat. Gaat het om de gebruikelijke behandeling 8, 10, 
12, 13, 15, 18, 21 en/of 22? Geef dan ook een nadere omschrijving, 
bijvoorbeeld: (21) ‘Denatureren van alcohol of sap’.

Zijn er meerdere lidstaten bij de aanvraag betrokken? Vermeld 
dan de lidstaten en de plaatsen.

Zijn er andere bedrijven betrokken? Vermeld dan de naam, 
het adres en de functie van die bedrijven.

10 Economische voorwaarden

Vermeld waarom aan de economische voorwaarden wordt voldaan. 
Vul daarvoor ten minste 1 van de codes in uit de bijlage voor elke 
GN-code die u bij vraag 8 hebt ingevuld.

11 Douanekantoren

Vermeld de voorgestelde douanekantoren.

12 Identificatie

Vul bij vraag 12 het voorgenomen identificatiemiddel in met 
ten minste 1 van de volgende codes:
1 =  volgnummer of fabricagenummer
2 =  loodjes, zegels, stempels of andere merktekens
3 =  inlichtingenblad INF
4 =  monsters, stalen, tekeningen of technische beschrijvingen
5 =  analyses
7 =  andere identificatiemiddelen (invullen bij vraag 16 

‘Aanvullende informatie’)

Let op!
Deze vraag hoeft u niet in te vullen voor equivalente goederen. 
Vul in plaats hiervan vraag 20 in.

13 Aanzuiveringstermijn

Vul de tijd in maanden in die nodig is om de veredeling uit te voeren. 
Dit is de aanzuiveringstermijn. Deze termijn begint op de dag dat de 
goederen onder de douaneregeling worden geplaatst en eindigt 
wanneer de goederen of producten onder een volgende douane-
regeling zijn geplaatst of zijn wederuitgevoerd.

Let op!
Loopt de aanzuiveringstermijn op een bepaalde datum af 
voor alle goederen die in een bepaalde periode onder de 
douane regeling zijn geplaatst? Dan kan in de vergunning worden 
bepaald dat de aanzuiveringsperiode automatisch wordt 
verlengd voor alle goederen die op die datum nog onder de 
douane regeling vallen. Als u deze vereenvoudiging aanvraagt, 
vermeld dan de volgende tekst: ‘Verordening nr. 2015/2446 
van 28 juli 2015 (GVo.DWU) artikel 174 lid 2’ en geef meer 
informatie bij vraag 18.

Na afloop van de aanzuiveringstermijn moet u op het controle-
kantoor dat in de vergunning staat een aanzuiveringsafrekening 
indienen. Is er sprake van globalisatie bij de aanzuivering?

Dan hoeft u de aanzuiveringsafrekening niet per zending in te dienen, 
maar per maand, kwartaal of halfjaar. Maak een keuze wanneer u de 
afrekening wilt indienen:

 – maandelijks
 – per kwartaal
 – per halfjaar

14 Soort aangifte

14a
Vul het soort aangifte in dat u gaat gebruiken om goederen onder 
de douaneregeling te plaatsen. Vul ten minste 1 van de volgende 
codes in:
1 =  standaard aangifte (de ‘Verordening nr. 952/2013 van 

9 oktober 2013 (DWU)’, artikel 162)
2 =  vereenvoudigde aangifte (de ‘Verordening nr. 952/2013 van 

9 oktober 2013 (DWU)’, artikel 166)
3 =  inschrijving in de administratie van de aangever (de ‘Verordening 

nr. 952/2013 van 9 oktober 2013 (DWU)’, artikel 182)

14b
Vul het soort aangifte in dat u gaat gebruiken om de bijzondere 
regeling aan te zuiveren. Doe dat met ten minste 1 van de codes bij 
vraag 14a.

15 Overdracht

Is het de bedoeling dat rechten en plichten worden overgedragen? 
Geef hier dan meer informatie over. Vermeld in ieder geval de naam 
en het adres van de persoon aan wie u de rechten en plichten 
overdraagt.

16 Aanvullende informatie

Vul de volgende aanvullende informatie in als u die hebt:

16a Zekerheidstelling
Wat is het referentiebedrag van de zekerheid?

16b Berekeningswijze
Hebt u een douaneschuld? Vermeld dan of het bedrag aan 
invoerrechten volgens ‘Verordening nr. 952/2013’,
artikel 86 lid 3 zal worden berekend.

16c Aanzuiveringsafrekening
U moet altijd een aanzuiveringsafrekening indienen.

16d Aanvullende informatie die belangrijk is

18 Equivalente goederen

Gaat u gebruikmaken van equivalente goederen of gemeen schap-
pelijke opslagruimte? Vermeld dan:

 – de 8-cijferige GN-code
 – de handelskwaliteit
 – de technische kenmerken van de goederen

Hiermee kan de Douane de invoergoederen en de equivalente 
goederen met elkaar vergelijken. Met de codes van vraag 13 geeft u 
aan welke middelen voor deze vergelijking gebruikt kunnen worden. 
Zijn de equivalente goederen in een verder gevorderd productie-
stadium dan de invoergoederen? Vermeld dit dan bij vraag 21.
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19 Voorafgaande uitvoer

Gaat u het systeem van voorafgaande uitvoer gebruiken? Vermeld 
dan de termijn waarbinnen de niet-Uniegoederen aangegeven 
moeten worden voor de douaneregeling. Houd hierbij rekening met 
de tijd die nodig is om deze goederen aan te schaffen en naar de Unie 
te vervoeren.

20 Kunnen de goederen zonder douaneaangifte in het vrije 
verkeer worden gebracht?

Vermeld ‘artikel 170, lid 1’ (van de ‘Verordening nr. 2015/2446 van 
28 juli 2015 (GVo.DWU)’) als de veredelingsproducten of goederen 
onder de bijzondere regeling ‘Actieve veredeling IM/EX’ zijn geplaatst.

21 Aanvullende informatie bij de vragen 18 tot en met 20

Vermeld alle aanvullende informatie die belangrijk is voor de vragen
18 tot en met 20.

Bijlage bij de aanvraag voor een Vergunning actieve veredeling

Economische voorwaarden (codes)
Gebruik de volgende codes van economische voorwaarden 
voor het aanvragen van de vergunning.

 – verwerking van goederen die niet in bijlage 71-02 staan (code 1)
 – herstellingen (code 2)
 – verwerking van direct of indirect ter beschikking aan de 
vergunninghouder gestelde goederen, volgens de aanwijzingen en 
voor rekening van een buiten het douanegebied van de Unie 
gevestigde persoon, meestal alleen tegen betaling van de kosten 
van de verwerking (code 3)

 – verwerking van harde tarwe tot deegwaren (code 4)
 – plaatsing van goederen onder de regeling ‘Actieve veredeling’ 
binnen de grenzen van de hoeveelheid die is vastgesteld op basis 
van een balans volgens artikel 18 van ‘Verordening (EU) nr. 510/2014 
van de Raad’ (code 5)

 – verwerking goederen uit bijlage 71-02 in 1 van de volgende 
situaties:

 i)   In de Unie geproduceerde goederen met dezelfde 8-cijferige 
GN-code, dezelfde handelskwaliteit en technische kenmerken 
als de goederen die bedoeld zijn om te worden ingevoerd 
vanwege de voorgenomen handelingen (code 6), zijn niet 
beschikbaar.

 ii)   Er zijn prijsverschillen tussen in de Unie geproduceerde 
goederen en de goederen die bedoeld zijn om te worden 
ingevoerd. En u kunt geen vergelijkbare goederen gebruiken 
omdat de beoogde commerciële handelingen door de prijs 
daarvan niet economisch levensvatbaar zouden zijn (code 7).

 iii)  U hebt contractuele verplichtingen wanneer vergelĳkbare 
goederen niet voldoen aan de eisen van de koper van de 
veredelingsproducten in het derde land, of wanneer de 
veredelingsproducten volgens het contract moeten worden 
verkregen uit de goederen die bedoeld zijn om onder de 
regeling ‘Actieve veredeling’ te worden geplaatst, om aan 
voorschriften voor de bescherming van industriële of 
commerciële eigendomsrechten te voldoen (code 8).

 iv)  De totale waarde van onder de regeling ‘Actieve veredeling’ te 
plaatsen goederen per aanvrager en kalenderjaar voor iedere 
8-cijferige GN-code is niet hoger dan € 150.000 (code 9).

 – verwerking van goederen zodat ze voldoen aan technische vereisten, 
zodat ze in het vrije verkeer kunnen worden gebracht (code 10)

 – verwerking van goederen zonder handelskarakter (code 11)
 – verwerking van goederen verkregen onder een eerdere vergunning, 
die is afgegeven na onderzoek van de economische voorwaarden 
(code 12)

 – verwerking van vaste en vloeibare fracties van palmolie, kokosolie, 
vloeibare fracties van kokosolie, palmpittenolie, vloeibare fracties 
van palmpittenolie, babassunotenolie of ricinusolie (castorolie) tot 
producten die niet bestemd zijn voor de voedingssector (code 13)

 – verwerking tot producten die bestemd zijn om te worden 
ingebouwd in of gebruikt voor luchtvaartuigen waarvoor een 
certificaat van vrijgave van het Europees Agentschap voor de 
veiligheid van de luchtvaart (EASA-formulier 1) of een gelijkwaardig 
certificaat is afgegeven (code 14)

 – verwerking tot producten waarvoor autonome schorsing geldt 
van invoerrechten (dit geldt voor bepaalde wapens en militaire 
uitrusting) volgens ‘Verordening (EG) nr. 150/2003 van de Raad’ 
(code 15)

 – verwerking van goederen tot stalen en monsters (code 16)
 – verwerking van alle soorten elektronische componenten, 
onderdelen, voorgemonteerde delen of andere materialen in 
informatietechnologieproducten (code 17)

 – verwerking van goederen die onder de GN-codes 2707 of 2710 
vallen, tot producten die onder de GN-codes 2707, 2710 of 2902 
vallen (code 18)

 – verwerking tot resten en afvallen, vernietiging, terugwinning van 
delen of bestanddelen (code 19)

 – denaturering (code 20)
 – de gebruikelijke behandelingen volgens ‘Verordening nr. 952/2013 
van 9 oktober 2013 (DWU), artikel 220’ (code 21)

 – de totale waarde van onder de regeling ‘Actieve veredeling’ te 
plaatsen goederen per aanvrager en kalenderjaar is voor iedere 
8-cijferige GN-code niet hoger dan:

 – € 150.000 voor goederen die onder bijlage 71-02 vallen
 – € 300.000 voor andere goederen

(code 22)

Let op!
Deze regels gelden niet voor goederen die onder de 
regeling ‘Actieve veredeling’ worden geplaatst, en waarvoor 
het volgende geldt:

 – een voorlopig of definitief anti-dumpingrecht
 – een compenserend recht
 –  een vrijwaringsmaatregel
 – een aanvullend recht dat het gevolg is van een schorsing van 

concessies als de goederen werden aangegeven voor het 
vrije verkeer
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