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Aanvraag 
Vergunning vereenvoudigde aangifte

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u aan: een ‘Vergunning vereenvoudigde 
aangifte’. Met deze vergunning mag u goederen plaatsen onder de 
douaneregelingen In het vrije verkeer brengen (Invoer) en Uitvoer 
met een vereenvoudigde aangifte. In de vergunning wordt vermeld 
om welke goederen het gaat. Hieronder vallen: 

 – goederen die bij de Douane zijn aangebracht
 – goederen die in uw bedrijfsruimten liggen
 – goederen die op een aangewezen of goedgekeurde plaats liggen 

die in de vergunning staan

U doet de vereenvoudigde aangifte met het ‘Enig document’ (ED), 
een digitale aangifte, een handels- of administratief bewijsstuk of 
op een andere manier die door de Douane is toegestaan.

Let op!
 U kunt deze vergunning niet gebruiken als deze 
douaneregelingen gebruikt worden voor:

 – fytosanitaire goederen
 – veterinaire goederen
 – goederen die onder het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid vallen

Aangifte e-commerce
Voor e-commercegoederen kunt u vooraf vereenvoudigde aangifte 
doen, kortweg VENUE. Onder e-commerce worden verstaan alle 
transacties die langs elektronische weg door tussenkomst van een 
computernetwerk, bijvoorbeeld het internet, tot stand komen en 
die fysieke goederen stromen tot gevolg hebben die aan douane-
formaliteiten onder worpen zijn.

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 waarvoor de gegevens zijn gewijzigd.

Let op!
U kunt deze vergunning alleen gebruiken voor de 
douaneregelingen:

 – In het vrije verkeer brengen (invoer)
 – Uitvoer

Bijlagen
Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg ruimte? Ga dan verder op 
een bijlage. Zet op elke bijlage duidelijk uw naam en handtekening.

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

1 Gegevens aanvrager

 Naam of bedrijfsnaam

 Adres

 Postcode en plaats

1a EORI-nummer of RSIN

1b1 Referentienummer

1b2 Inschrijvingsnummer KvK

1c Naam contactpersoon binnen 
uw onderneming voor de Douane

 Functie

 Telefoonnummer

Taal: Nederlands
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02 van 05

1 Gegevens aanvrager (vervolg)

1d  Hoe dient u aangiften in?
Meerdere keuzes zijn mogelijk.

1e Hebt u een Toelating douane-
vertegenwoordiger?
U kunt alleen aangiften indienen 
NIET in eigen naam en voor eigen 
rekening (als rechtstreeks (direct) 
of als onrecht streekse (indirect) 
vertegen woordiger) als u een 
Toelating douanevertegen woordiger 
heeft. Dient u aangiften in, in eigen 
naam en voor eigen rekening? 
Dan geldt deze verplichting niet.

in eigen naam en voor eigen rekening
als rechtstreekse (direct) vertegenwoordiger
als onrechtstreekse (indirect) vertegenwoordiger

Ja, nummer 

Nee, ik stuur een aanvraag mee voor de Toelating douanevertegenwoordiger
Nee, ik dien alleen aangiften in, in eigen naam en voor eigen rekening

2 Vereenvoudigingen

2a 2b

3 Soort vergunning

3  Soort vergunning (code invullen) 

4 Onderneming met AEO-vergunning

4  Onderneming met AEO-
vergunning

5 Hoofdboekhouding

 Beantwoord deze vraag alleen als u een grensoverschrijdende vergunning aanvraagt. 

5a Plaats waar de hoofdboekhouding 
wordt bijgehouden

5b  Soort hoofdboekhouding 

6 Aanvullende formulieren

Niet van toepassing

Inschrijving in de administratie van de aangever Vereenvoudigde aangifte
Invoer Invoer

 Uitvoer

in het vrije verkeer brengen in het vrije verkeer brengen
douane-entrepots
actieve veredeling

Ja, nummer

Nee

tijdelijke invoer uitvoer
bijzondere bestemming

 Uitvoer
uitvoer
wederuitvoer
uitvoer voor passieve veredeling
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7 Administratie voor de procedure

7a Plaats waar de administratie 
wordt bijgehouden

7b  Soort administratie

7c  Andere relevante informatie

8 Soort goederen

8a GN-code/GN-hoofdstuk Omschrijving

8b Totale hoeveelheid (raming)   

8c Aantal transacties (raming)   

8d Totale douanewaarde (raming)  

8e Gemiddeld bedrag aan rechten  

9 Locatie van de goederen/douanekantoren

Niet van toepassing

10 Douanekantoren van invoer/uitvoer (vereenvoudigde aangifte)

11 Controlekantoor (indien van toepassing)
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12 Soort vereenvoudigde aangifte

12a Soort vereenvoudigde aangifte

12b Vereiste Registratie bij digitale 
aangifte: Registratie elektronisch 
berichtenverkeer AGS

Hebt u een ‘Registratie elektronisch 
berichtenverkeer AGS’?

13 Aanvullende informatie

13 Aanvullende informatie

14 Niet van toepassing

15 Ondertekening

Ik geef toestemming voor de uitwisseling van informatie met de douaneautoriteiten van andere betrokken lidstaten.

Naam

Functie

Plaats

Datum

Uw handtekening 
Schrijf binnen het vak.

Enig document (ED) 

Ja, nummer

Nee, ik stuur een aanvraag mee voor de ‘Registratie elektronisch berichtenverkeer AGS’.
Nee, ik laat iemand anders namens mij de aangifte in het vrije verkeer brengen/uitvoer doen 
(vertegenwoordiging).

Digitale aangifte. Vul ook vraag 12b in.
Handels- of administratief document, namelijk

Op andere wijze, namelijk

Als u digitaal aangifte gaat doen, dan hebt u een ‘Registratie elektronisch berichtenverkeer AGS’ (aangiftesysteem) 
nodig. Laat u iemand anders namens u deze aangifte doen (vertegenwoordiging)? Dan geldt deze verplichting niet. 
Het aanvraagformulier voor de registratie vindt u op douane.nl.
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1 Aanvrager
Vermeld de volledige naam en adres van de aanvrager.
De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden 
afgegeven.

1a Uw EORI-nummer bestaat uit uw RSIN-nummer met een 
aanvulling. Hebt u nog geen EORI-nummer? Vul dan uw RSIN in.

1b1 Eventueel intern nummer waar we in de vergunning naar 
kunnen verwijzen.

1c Vermeld de naam, de functie en het telefoonnummer van de 
persoon met wie we contact kunnen opnemen.

1d Kruis aan wat voor u geldt.
Vraagt u toestemming 1 aan? Dan kunt u alleen de optie 
‘in eigen naam en voor eigen rekening’ aankruisen.

1e Kruis aan wat voor u geldt.

2 Vereenvoudigingen
2b Kruis aan voor welke douaneregeling u de vereenvoudigde 

aangifte doet.

3 Soort vergunning
Vul een van de volgende codes in:

1 eerste aanvraag voor een andere vergunning dan een grens- 
overschrijdende vergunning

2 aanvraag voor wijziging of verlenging van de vergunning 
(vermeld ook het nummer van de vergunning)

3 eerste aanvraag voor een grensoverschrijdende vergunning

4 Onderneming met AEO-vergunning
Geef aan of de aanvrager een AEO-vergunning heeft, en vermeld 
het nummer van de vergunning.

5 Hoofdboekhouding
Beantwoord deze vraag alleen als u een grensoverschrijdende 
vergunning aanvraagt. Vul in of het om handelsboekhouding, 
fiscale boekhouding of andere boekhouding gaat.

5a Adres van de plaats waar u de hoofdboekhouding bijhoudt.
5b Soort boekhouding (digitaal of op papier, soort systeem en 

gebruikte software).

7 Administratie voor de procedure
Hier gaat het om informatie over de administratie van de 
activiteiten rondom de Douane.

7a Adres van de plaats waar u de administratie bijhoudt.
7b Soort administratie (digitaal of op papier, soort systeem 

en gebruikte software).
7c Eventuele andere informatie over de administratie.

8 Informatie over de soort goederen en transacties
8a Vermeld de GN-code. Hebt u geen GN-code? Vermeld dan 

ten minste het hoofdstuk van de GN en geef een omschrijving 
van de goederen.

8b Het gaat om informatie per maand.

10 Douanekantoren van invoer/uitvoer 
(vereenvoudigde aangifte)
Vermeld de volledige naam, het adres en de contactinformatie 
van de douanekantoren waar u de vereenvoudigde aangifte 
gaat indienen.

11 Controlekantoor
Als dit voor u geldt: vermeld de volledige naam, het adres en 
de contactinformatie van het controlekantoor.

12 Soort vereenvoudigde aangifte
12a Kruis aan om welk soort vereenvoudigde aangifte het gaat. 

Gebruikt u handelsbewijsstukken of een ander administratief 
bewijsstuk, vermeld dan het soort.

12b Vereiste Registratie. Alleen invullen als u digitaal aangifte 
gaat of laat doen.

13 Aanvullende informatie
Geef aanvullende informatie die van belang kan zijn voor deze 
aanvraag.

 Toelichting bij de aanvraag voor een ‘Vergunning vereenvoudigde aangifte’
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