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 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u een ‘Vergunning opstellen scheepvaart-
manifest na vertrek (TC 12)’ aan. Met deze vergunning mag u de 
gegevens van het scheepvaartmanifest verzenden via een 
elektronisch gegevensuitwisselingssysteem ná het verlaten van 
de haven van vertrek. U verzendt de gegevens naar de haven van 
bestemming. Dit doet u uiterlijk op de werkdag na het verlaten van 
de haven van vertrek, maar wel voor aankomst in de haven van 
bestemming. Slechts op verzoek zendt u het scheepvaartmanifest 
ook naar de douaneautoriteiten van de haven van vertrek.
Om deze aanvraag te doen moet u gevestigd zijn in de EU.

Reikwijdte vergunning
De vergunning geldt voor al het goederenvervoer over zee dat door 
de scheepvaartmaatschappij wordt verricht, tussen de havens die in 
de vergunning zijn vermeld. Deze havens zijn gelegen in lidstaten van 
de Unie of in landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk 
douanevervoer.

Douanestatus van goederen achteraf aantonen
Via het scheepvaartmanifest kunt u de douanestatus van goederen 
achteraf aantonen. U moet de douanestatus van goederen aantonen 
voor goederen die niet per lijndienst over zee worden vervoerd. 

U moet ook een ‘Vergunning toegelaten afgever’ hebben
U moet de douanestatus van goederen zelf waarmerken in het 
scheepvaartmanifest. U moet daarom ook een ‘Vergunning 
toegelaten afgever’ hebben. Die vraagt u aan in het EU Trader Portal 
op douane.nl.

Wilt u een wijziging doorgeven?
Dan kunt u dit formulier ook gebruiken. Beantwoord dan alleen 
vraag 1a, 1b, 1c en 1d en de vraag of vragen waarvan de gegevens zijn 
veranderd. 

Bijlagen
Hebt u bij een 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:
Douane
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Aanvraag
Vergunning opstellen 
scheepvaartmanifest na vertrek (TC 12) 

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
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2 Soort aanvraag

Vul ten minste 1 van de volgende 
codes in: 

1 = 1e aanvraag    
2  =  aanvraag voor wijziging of verlenging van de vergunning. 

Kiest u voor optie 2? Vul dan ook het nummer van de vergunning in.

3 Plaats boekhouding/administratie en soort boekhouding/administratie

Vul de plaats in waar u de hoofdboekhouding voor de Douane bijhoudt. Dit is de plaats waar u de handels- en belastingdocumenten en andere 
boekhoudkundige bewijsstukken bewaart. Vermeld ook het soort boekhoudsysteem dat u gebruikt. En vermeld de plaats waar u de administratie 
bijhoudt en het soort administratie dat u bijhoudt. Met ‘administratie’ bedoelen we alle informatie en technische bijzonderheden waarmee de Douane 
toezicht kan houden op het gebruik van uw ‘Vergunning opstellen scheepvaartmanifest na vertrek (TC 12)’.

4 Scheepvaartmanifesten

Hoeveel scheepvaartmanifesten verwacht u gemiddeld per maand ná het verlaten van de haven van vertrek te 
waarmerken voor de douanestatus van goederen? Deze scheepvaartmanifesten verzendt u elektronisch na het verlaten 
van de haven van vertrek en voordat het schip aankomt in de haven van bestemming.

5 Vaarten op erkende routes tussen lidstaten van de Unie en tussen landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk douanevervoer

Hoeveel vaarten verwacht u gemiddeld per maand uit te voeren? 

6 Vergunning AEO

Hebt u een AEO-C vergunning 
(artikel 38 lid 2 letter a DWU)?

Nee

Nee, maar ik heb wel een aanvraag voor een ‘Vergunning toegelaten afgever’ gedaan 
via het EU Trader Portal op douane.nl

Ja. Nummer vergunning

Ja. Nummer vergunning

7 Vergunning toegelaten afgever

U moet de douanestatus van goederen zelf waarmerken in uw scheepvaartmanifest. U moet daarom ook een ‘Vergunning toegelaten afgever’ hebben.

Hebt u een ‘Vergunning toegelaten 
afgever’?

Code van de soort aanvraag Nummer vergunning

8 Geldigheidsduur vergunning

Vermeld 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’. U kunt ook een vervaldatum invullen.

8a Ingangsdatum

8b Vervaldatum

–

–

–

–
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9 Havens en landen

Deze vergunning geldt voor al het goederenvervoer over zee dat door de scheepvaartmaatschappij wordt verricht tussen de havens die in de 
vergunning zijn vermeld. Deze havens zijn gelegen in lidstaten van de Unie of in landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk douanevervoer. 
Neem de gegevens van alle havens op.

Land 1

Land 2

Land 3

Land 4

Haven 1

Haven 2

Haven 3

Haven 4

Aanlegplaatsen 1

Aanlegplaatsen 2

Aanlegplaatsen 3

Aanlegplaatsen 4

Naam douanekantoor 1

Naam douanekantoor 2

Naam douanekantoor 3

Naam douanekantoor 4

Is dit het douanekantoor van 
vertrek en/of bestemming?

Is dit het douanekantoor van 
vertrek en/of bestemming?

Is dit het douanekantoor van 
vertrek en/of bestemming?

Is dit het douanekantoor van 
vertrek en/of bestemming?

Douanekantoor van vertrek

Douanekantoor van vertrek

Douanekantoor van vertrek

Douanekantoor van vertrek

Douanekantoor van bestemming

Douanekantoor van bestemming

Douanekantoor van bestemming

Douanekantoor van bestemming
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9 Havens en landen (vervolg)

10 Ondertekening

Land 5

Naam

Functie

Plaats

Land 6

Land 7

Haven 5

Haven 6

Haven 7

Aanlegplaatsen 5

Aanlegplaatsen 6

Aanlegplaatsen 7

Naam douanekantoor 5

Naam douanekantoor 6

Naam douanekantoor 7

Is dit het douanekantoor van 
vertrek en/of bestemming?

Is dit het douanekantoor van 
vertrek en/of bestemming?

Is dit het douanekantoor van 
vertrek en/of bestemming?

Douanekantoor van vertrek

Douanekantoor van vertrek

Douanekantoor van vertrek

Douanekantoor van bestemming

Douanekantoor van bestemming

Douanekantoor van bestemming

Datum

Uw handtekening 
Schrijf binnen het vak.

Aantal bijlagen

– –
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 Toelichting bij de aanvraag voor een ‘Vergunning opstellen scheepvaartmanifest na vertrek (TC 12)’ 

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.

5 Vergunning toegelaten afgever
U moet de douanestatus van goederen zelf waarmerken in 
uw scheepvaartmanifest. U moet daarom ook een ‘Vergunning 
toegelaten afgever’ hebben. Hebt u deze nog niet? U kunt de 
‘Vergunning toegelaten afgever’ aanvragen via het EU Trader 
Portal op douane.nl. U kunt intussen wel vast dit formulier 
naar ons opsturen.
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