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Aanvraag 
Vergunning vereenvoudigde procedure 
voor vervoer per spoor met de vracht-
brief CIM (voor gecombineerd vervoer)

 Gebruiksaanwijzing

Met dit formulier vraagt u aan: een ‘Vergunning vereenvoudigde 
procedure voor vervoer per spoor met de vrachtbrief CIM (Convention 
Internationale concernant le Transport des Marchandises par 
Chemins de Fer)’. Met deze vergunning kunt u de vrachtbrief CIM 
gebruiken als aangifte voor douanevervoer. Ook mag u de vracht-
brief CIM voor gecombineerd vervoer gebruiken als aangifte voor 
douane vervoer. Deze vergunning geldt in alle lidstaten.

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

Let op!
Hebt u al zekerheid gesteld? Dan hebt u een ‘Vergunning door-
lopende zekerheid inclusief eventuele verlaging of ontheffing’. 
Deze moet zijn afgegeven voor de douaneregeling ‘Uniedouane-
vervoer/gemeenschappelijk douanevervoer’. Is dat niet zo? Dan 
moet u uw vergunning wijzigen, en aangeven dat u ook zekerheid 
wilt stellen voor de regeling ‘Uniedouanevervoer/gemeen schap-
pelijk douane vervoer’. Dit doet u 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’? Vraag deze dan aan bij de 
Douane. Het aanvraagformulier 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 waarvoor de gegevens zijn veranderd.

Let op!
 U kunt deze vergunning alleen aanvragen als uw bedrijf een 
spoor weg maatschappij is en in Nederland is gevestigd. Is uw 
bedrijf gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie? 
Dan kunt u de vergunning in die lidstaat aanvragen. Is uw bedrijf 
niet gevestigd in de Europese Unie? Dan kunt u deze vergunning 
niet aanvragen.

U moet als aanvrager voldoen aan de AEO-regels:
 – U houdt zich aan de douanewetgeving en belastingvoorschriften. 
 – U hebt geen zwaar misdrijf begaan rondom uw handel.
 – U hebt een goede handels- en vervoersadministratie.
 – U hebt praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties.

Deze eisen vindt u in ‘Verordening nr. 952/2013 (DWU)’, artikel 39 
letters a, b en d.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Voor u de vergunning mag gebruiken, kan het zijn dat u met het 
CBS moet afspreken hoe u de gegevens voor de statistiek aanlevert. 
Bel daarvoor met het CBS: (045) 570 65 61.

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: 
Douane 
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen

1 Aanvrager

1a Naam spoorwegmaatschappij

Adres

Postcode en plaats

1b Inschrijvingsnummer 
Kamer van Koophandel

1c EORI-nummer of RSIN

https://douane.nl
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1 Aanvrager (vervolg)

1d Contactpersoon binnen uw 
onderneming voor de Douane

Functie

Telefoonnummer

2 Vergunning toegelaten afzender

Hebt u een Vergunning 
toegelaten afzender?

Nee. Een aparte aanvraag is bijgevoegd.
Ja. Vergunningnummer

Als u een Vergunning toegelaten afzender hebt, mag u de vrachtbrief CIM (voor gecombineerd vervoer) zelf afgeven en geldig maken.

3 Goederen

Voor welke goederen vraagt 
u deze vergunning aan? 
U kunt meer dan een antwoord 
aankruisen.

Goederen waarvoor verboden of beperkingen gelden bij het plaatsen onder de douaneregeling 
douanevervoer (Uniedouanevervoer). Omschrijf het soort goederen.

Goederen waarvoor bijzondere maatregelen gelden bij het plaatsen onder de douaneregeling 
douanevervoer (Uniedouanevervoer). Omschrijf het soort goederen.

Andere goederen. Omschrijf het soort goederen.

4 Administratie

Locatie waar u de administratie 
van deze vergunning bewaart

Vermeld de adresgegevens van de locatie (bijvoorbeeld de bedrijfsruimte) waar u de handels- en belastingdocumenten en andere boekhoudkundige 
documenten bewaart. Vermeld minimaal de postcode en het huisnummer met eventuele toevoeging.

5 Aantal aangiften

Hoeveel aangiften verwacht u gemiddeld per maand te doen voor vervoer per spoor met de vrachtbrief CIM 
(voor gecombineerd vervoer)?

6 Verklaring

Door het ondertekenen van dit aanvraagformulier verklaar ik te voldoen aan de AEO-criteria genoemd 
in Verordening nr. 952/2013 (DWU), artikel 39 letters a, b en d.

7 Ondertekening

Naam

Functie

Plaats

Datum

Extra bijlage(n) (aantal)

Handtekening
Schrijf binnen 
het vak

– –
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