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Aanvraag 
Vergunning doorlopende zekerheid 
inclusief eventuele verlaging of ontheffing

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u aan: een ‘Vergunning doorlopende 
zekerheid inclusief eventuele verlaging of ontheffing’.

Met deze vergunning kunt u een referentiebedrag bepalen. 
Hiermee stelt u zekerheid voor:

 – douaneschulden die zijn ontstaan bij het gebruik van diverse 
douaneregelingen en tijdelijke opslag

 – douaneschulden die kunnen ontstaan bij het gebruik van 
diverse douaneregelingen en tijdelijke opslag

Het referentiebedrag bestaat uit het bedrag aan in- of uitvoer rechten, 
accijnzen, omzetbelasting, verbruiksbelastingen en kolenbelasting. 
Nadat u deze vergunning hebt gekregen, neemt het douanekantoor 
van zekerheidstelling namens de ontvanger contact met u op voor 
het daadwerkelijk stellen van zekerheid.

Beantwoord de vragen volledig. Gebruik dit formulier ook als u 
een wijziging wilt doorgeven. Beantwoord dan alleen vraag 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 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  Bedrijf met certificaat/vergunning AEO

Hebt u een certificaat/vergunning 
AEO-Douanevereenvoudigingen 
of certificaat/vergunning 
AEO-Douane vereenvoudigingen/
Veilig heid?

Nee
Ja, nummer(s)
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3 Zekerheid

Voor welke douaneregeling/
tijdelijke opslag vraagt u 
de vergunning aan? 
Meerdere keuzes zijn mogelijk.

a Tijdelijke opslag
b Uniedouanevervoer/gemeenschappelijk douanevervoer
c Stelsel van douane-entrepots
d Tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrechten
e Actieve veredeling
f Bijzondere bestemming (met schorsing van rechten)
g  Passieve veredeling (alleen van toepassing in geval van uitwisselingsverkeer met voorafgaande 

invoer van vervangende producten (Verordening nr. 952/2013 (DWU), artikel 262, lid 1) 
en gebruik van equivalente goederen met voorafgaande invoer van veredelingsproducten 
(Verordening nr. 2015/2446 (GVo.DWU), artikel 242, lid 2)

h  In het vrije verkeer brengen in het kader van de normale douaneaangifte met uitstel 
van betaling (maandkrediet). U moet ook een ‘Vergunning uitstel van betaling’ hebben. 
Heeft u die niet? Vraag hem dan aan.

i  In het vrije verkeer brengen in het kader van een douaneaangifte overeenkomstig 
Verordening nr. 952/2013 (DWU), artikel 182

j Tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten
k Bijzondere bestemming met gedeeltelijke schorsing van rechten

l Anders, te weten:

4 Goederen

4a Om welke goederen gaat het? 
Vermeld de goederen voor elke bij 
vraag 3 aangekruiste regeling/ 
tijdelijke opslag

4b Wat zijn per regeling/
vereenvoudiging de GS-codes 
van deze goederen?

4c Om hoeveel goederen gaat het? 
Vermeld per regeling/vereenvoudiging 
de geraamde hoeveelheid onder de 
regeling te plaatsen goederen.

4d Wat is de waarde van de goederen?  
Vermeld per regeling/vereenvoudiging 
de geraamde waarde, in euro of in 
een andere valuta, van de onder de 
regeling te plaatsen goederen.
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5 Referentiebedrag

Welk referentiebedrag 
stelt u voor?

a Tijdelijke opslag €

b Uniedouanevervoer/gemeenschappelijk douanevervoer €

c Stelsel van douane-entrepots €

d Tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrechten €

e Actieve veredeling €

f Bijzondere bestemming (met schorsing van rechten) €

g Passieve veredeling (alleen van toepassing in geval van 
uitwisselingsverkeer met voorafgaande invoer van vervangende 
producten (Verordening nr. 952/2013 (DWU), artikel 262, lid 1) 
en gebruik van equivalente goederen met voorafgaande invoer 
van veredelingsproducten (Verordening nr. 2015/2446 
(GVo.DWU), artikel 242, lid 2)

€

h In het vrije verkeer brengen in het kader van de normale 
douaneaangifte met uitstel van betaling (maandkrediet) €

i In het vrije verkeer brengen in het kader van een douaneaangifte  
overeenkomstig artikel 182 DWU €

j Tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten €

k Bijzondere bestemming met gedeeltelijke schorsing van rechten €

l Anders, te weten

€

+

Voor de punten a t/m g komt het referentiebedrag overeen met het bedrag aan invoer- of uitvoerrechten, accijnzen, 
omzetbelasting, verbruiksbelasting en kolenbelasting die in verband met elke douaneaangifte of aangifte tot 
tijdelijke opslag waarvoor de zekerheid wordt gesteld, verschuldigd kunnen worden in de periode tussen het plaatsen 
van de goederen onder de betrokken douaneregeling of in tijdelijke opslag en het tijdstip waarop deze regeling wordt 
aangezuiverd of het toezicht op de bijzondere bestemming van goederen of tijdelijke opslag is beëindigd. 

Voor de punten h t/m l komt het referentiebedrag overeen met het bedrag aan invoer- of uitvoerrechten, accijnzen, 
omzetbelasting, verbruiksbelasting en kolenbelasting die verschuldigd worden.

Totaal van de onder de punt a t/m l opgenomen 

referentiebedragen €
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6 Matiging van het bedrag aan zekerheid

Matiging van het bedrag aan 
zekerheid

U kunt in aanmerking komen om 50% van het referentiebedrag aan zekerheid te stellen voor de onder punt 5a t/m g 
bedoelde douaneregelingen/tijdelijke opslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 – u voert een boekhouding die in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen die 
de douane in staat stelt bedrijfscontroles te verrichten en voorziet in een historische gegevensregistratie die een 
controlespoor vormt vanaf het moment van gegevensinvoer;

 – u beschikt over een administratieve organisatie die in overeenstemming is met het soort en de omvang van de 
bedrijfsactiviteiten en geschikt is voor het beheer van de goederenstroom, en over een systeem van interne controles 
waarmee fouten kunnen worden voorkomen, opgespoord en rechtgezet en onrechtmatige of frauduleuze 
transacties kunnen worden voorkomen en opgespoord;

 – u bent niet verwikkeld in een faillissementsprocedure;
 – gedurende de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft u voldaan aan uw financiële 

verplichtingen met betrekking tot de betaling van in- en uitvoerrechten, accijnzen, omzetbelasting, 
verbruiksbelastingen en kolenbelasting die op of in verband met de invoer of uitvoer van goederen worden geheven;

 – u toont aan de hand van de administratie en de gegevens die beschikbaar zijn voor de afgelopen drie jaar 
voorafgaand aan de indiening van de aanvraag, aan dat u over voldoende financiële draagkracht beschikt om aan 
uw verplichtingen te voldoen en uw verbintenissen na te komen met betrekking tot het soort en de omvang van de 
bedrijfsactiviteiten, daaronder begrepen dat uw nettoactiva niet negatief zijn, tenzij deze kunnen worden gedekt;

 – u kunt aantonen dat u over voldoende financiële middelen beschikt om aan uw verplichtingen te voldoen, voor het 
deel van het referentiebedrag dat niet door de zekerheid gedekt is.

U kunt in aanmerking komen om 30% van het referentiebedrag aan zekerheid te stellen voor de onder punt 5a t/m g 
bedoelde douaneregelingen/tijdelijke opslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 – u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden die gelden voor een matiging tot 50%;
 – u draagt er zorg voor dat relevante werknemers de opdracht hebben om de douaneautoriteiten kennis te geven van 

eventuele nalevingsproblemen en stelt procedures voor de kennisgeving van dergelijke problemen aan de 
douaneautoriteiten vast.

U kunt in aanmerking komen voor een ontheffing van zekerheidstellen voor de onder punt 5a t/m g bedoelde 
douaneregelingen/tijdelijke opslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 – u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden die gelden voor een matiging tot 50% en 30%;
 – u verleent de douane fysieke toegang tot uw boekhoudsystemen en, in voorkomend geval, uw handels- en 

vervoersadministratie;
 – u beschikt over een logistiek systeem dat een onderscheid maakt tussen Unie- en niet-Uniegoederen en, 

in voorkomend geval, aangeeft waar zij zich bevinden.
 – u beschikt, indien van toepassing, over toereikende procedures voor het omgaan met certificaten en vergunningen 

die hem zijn verleend in overeenstemming met handelspolitieke maatregelen of maatregelen in verband met de 
handel in landbouwproducten

 – u beschikt over toereikende procedures om uw administratie en gegevens te archiveren en u te beschermen tegen 
gegevensverlies.

U kunt in aanmerking komen om 30% van het referentiebedrag aan zekerheid te stellen voor de onder punt 5h t/m l 
bedoelde douaneregelingen als u beschikt over een certificaat/vergunning AEO-douane vereen voudigingen of 
certificaat/vergunning AEO-douanevereenvoudigingen/Veiligheid.
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6 Matiging van het bedrag aan zekerheid (vervolg)

6 Wilt u voor een lager bedrag 
aan zekerheid dan het referentie-
bedrag voor de douaneregeling/
tijdelijke opslag genoemd 
onder de punten 5a t/m g?

Nee
Ja, 50% van het referentiebedrag
Ja, 30% van het referentiebedrag
Ja, ontheffing van zekerheidstelling

Wilt u voor een lager bedrag 
aan zekerheid dan het referentie-
bedrag voor de douaneregeling/
andere regeling genoemd 
onder de punten 5h t/m l?

Nee
Ja, 30% van het referentiebedrag

Let op!
Om voor matiging in aanmerking te komen dient u in staat te zijn om de Douane aan te tonen dat aan de 
bovengenoemde voorwaarden is voldaan. De Douane controleert of daadwerkelijk aan die voorwaarden 
wordt voldaan, wat kan gebeuren in de vorm van een onderzoek bij uw bedrijf. De voorwaarden komen voor een 
groot deel overeen met de algemene criteria die gelden voor een vergunning AEO-douanevereenvoudigingen. 
Dit betekent dat u op de relevante onderwerpen een toelichting kunt vinden in de AEO-guidelines.
Bijzondere zaken die u van belang acht om te vermelden, kunt u opnemen in een aparte bijlage bij deze aanvraag.

7 Aangiften

Hoeveel aangiften verwacht u 
gemiddeld per maand te doen?

8 Ondertekening

Naam

Functie

Plaats

Datum

Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik dat ik kan aantonen dat ik 
over voldoende financiële middelen beschik om aan mijn verplichtingen te voldoen, 
voor het deel van het referentiebedrag dat niet door de zekerheid wordt gedekt.

Aankruisen indien van toepassing  Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik dat ik kan aantonen 
dat ik voldoe aan de voor matiging van de zekerheid gestelde eisen.

Uw handtekening 
Schrijf binnen het vak

Bijlagen 
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