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Aanvraag 
Vergunning uitbunkeren in transito

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u aan: een ‘Vergunning uitbunkeren in 
transito’. Met deze vergunning mag u niet-Unie minerale oliën en 
gassen (dit noemen we verder minerale oliën) leveren aan via zee 
uitgaande zeeschepen in het internationale verkeer.

Onder zeeschepen vallen ook: pontons, boorplatforms, drijvende 
kranen, onderzeeërs en andere vaartuigen die hierop lijken.

Met minerale oliën bedoelen we motorbrandstoffen die nodig zijn 
voor de werking van zeeschepen.

Waarvoor geldt deze vergunning?
De vergunning geldt voor:

 – niet-Unie minerale oliën waarvoor u een aangifte hebt opgemaakt 
voor de regeling ‘Extern Uniedouanevervoer (T1)’, en die u recht-
streeks aflevert als motorbrandstof voor zeeschepen

 – niet-Unie minerale oliën die na doorlevering door een mede-
vergunninghouder worden afgeleverd als motorbrandstof voor 
zeeschepen

Let op!
Wilt u minerale oliën afleveren op ankerplaatsen zoals 
genoemd in bijlage V van de ‘Algemene douaneregeling’? 
Dan moet u ook een vergunning ‘Toestemming provianderen 
binnen territoriale wateren’ hebben. Het aanvraagformulier 
voor deze vergunning vindt u op douane.nl.

Beantwoord de vragen volledig. Gebruik dit formulier ook als u een 
wijziging wilt doorgeven. Beantwoord dan alleen vraag 1a, 1b, 1c en 1d 
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: 
Belastingdienst/Douane 
Postbus 3070 
6401 dn Heerlen

Taal: Nederlands

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

Uw referentienummer

Telefoonnummer

https://douane.nl
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2  Administratie van de levering

3 Ankerplaatsen

4 Aantal leveringen

5 Ingangsdatum van de vergunning

6 Aanvullende informatie

Wilt u minerale oliën afleveren op ankerplaatsen als genoemd in bijlage V Algemene douaneregeling?  
Dan moet u ook hebben: een Toestemming provianderen binnen territoriale wateren.

2a Adres van de locatie waar u de 
administratie van de leveringen 
van de minerale oliën bewaart

2b Op welke manier bewaart u de 
gegevens in uw administratie? 
(bijvoorbeeld naam computersysteem)

Postcode en plaats

 Hebt u een Toestemming tot 
provianderen binnen territoriale 
wateren?

Hoeveel leveringen verwacht 
u gemiddeld per maand te doen 
(raming)?

Ja, nummer

 Nee, ik stuur een aanvraag mee voor de Toestemming tot provianderen binnen territoriale wateren
 Nee, ik ga geen minerale oliën afleveren op ankerplaatsen als genoemd in bijlage V 
Algemene douaneregeling

Wat is de gewenste ingangs- 
datum van de vergunning?

Als van toepassing: Vermeld hier 
nadere informatie of voorwaarden  
die relevant kunnen zijn voor uw 
vergunningaanvraag

7 Ondertekening

Naam

Plaats

DatumUw handtekening 
Schrijf binnen het vak. 

Bijlagen (aantal) 
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