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Aanvraag 
Opname instelling of organisatie 
in de Algemene douaneregeling

 Gebruiksaanwijzing

Taal: Nederlands

1 Aanvrager

De aanvrager is de instelling of organisatie die wil worden opgenomen in de Algemene douaneregeling, zodat de instelling of organisatie 
doorlopend goederen met vrijstelling van belastingen kan invoeren.

1a Naam van instelling of organisatie

Adres

Postcode en plaats

Land

1b Nummer Kamer van Koophandel

1c EORI-nummer of RSIN

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

1d Naam contactpersoon binnen de 
instelling of organisatie

Functie

Telefoonnummer (s)

E-mailadres

Met dit formulier doet u een verzoek om uw instelling of organisatie op 
te nemen in de Algemene douaneregeling (artikel 7:4 of in de bijlagen 
X tot en met XVI). Als uw instelling of organisatie daarin is opgenomen, 
kan de instelling of organisatie doorlopend aangewezen goederen met 
vrijstelling van belastingen invoeren. De goederen mogen niet voor 
commerciële doeleinden worden gebruikt.
Beantwoord de vragen volledig. Gebruik dit formulier ook als u een 
wijziging wilt doorgeven. Beantwoord dan alleen vraag 1a, 1b, 1c en 3 
en de vraag of de vragen waarvoor de gegevens zijn veranderd.

RSIN/fiscaal nummer
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie-
nummer (RSIN) vervangt het fiscaal nummer. Het RSIN bestaat uit 
dezelfde cijfers als het fiscaal nummer. U gebruikt het RSIN bij uw 
contacten met de Nederlandse overheid.

Bijlagen
Hebt u bij een vraag niet genoeg ruimte? Ga dan verder op een 
eigen 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

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en 
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

https://belastingdienst.nl/privacy
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2 Vrijstelling 

2a Op grond van welk artikel vraagt 
de instelling of organisatie te 
worden opgenomen in de 
Algemene douaneregeling 
(artikel 7:4 of in de bijlagen X 
tot en met XVI), waardoor die 
instelling of organisatie 
doorlopend goederen met 
vrijstelling van belastingen kan 
invoeren?

2b Geldt de vrijstelling van 
belastingen bij invoer ook voor 
de omzetbelasting? (Zie hiervoor 
de artikelen 7:17 t/m 7:27 van de 
Algemene douaneregeling.)

3 Soort aanvraag

De aanvraag betreft 1 - eerste aanvraag
2 - aanvraag voor wijziging (bijvoorbeeld wijzigen adres)

4 Korte beschrijving van de instelling of organisatie

4a Welke activiteiten wil de instelling 
of organisatie doen?

4b Wat is(zijn) de doelstelling(en) 
volgens de statuten van de 
instelling of organisatie?

4c Hoe wil de instelling of organisatie 
zijn doel bereiken?

4d Hoe komt de instelling of 
organisatie aan inkomsten?

4e Naar welk adres brengt de 
instelling of organisatie de 
goederen na de invoer?

Postcode en plaats

Land

artikel 43, aanhef en onder b, van Verordening (EG) nr. 1186/2009 
(Voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard met voorgeschreven bestemming)
artikel 44, tweede lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 1186/2009 
(Wetenschappelijke instrumenten of apparaten)
artikel 51, tweede lid, onderdeel a, van Verordening (EG) nr. 1186/2009 
(Wetenschappelijke uitrusting)
artikel 53, tweede lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 1186/2009 
(Proefdieren en biologische of chemische stoffen voor wetenschappelijk onderzoek)
artikel 55, aanhef en onder a, van Verordening (EG) nr. 1186/2009 
(Therapeutische stoffen van menselijke oorsprong en testsera voor vaststelling van bloed- en weefselgroepen)
artikel 57van Verordening (EG) nr. 1186/2009 
(Instrumenten en apparaten voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling)
artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 
(Referentiestoffen voor de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen)
artikel 61, eerste lid, onderdeel a, en 74, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1186/2009 
(Goederen voor instellingen met liefdadig of filantropisch karakter, Goederen voor slachtoffers van rampen)
artikel 67 en 68, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1186/2009 
(Voorwerpen voor opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele ontwikkeling van blinden of onderwijs, 
arbeidsparticipatie of maatschappelijke integratie van (andere) gehandicapten)
artikel 112 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 
(Materiaal voor aanleg, onderhoud of verfraaiing van gedenktekens of begraafplaatsen van oorlogsslachtoffers)

Nee
Ja
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Postcode en plaats

Land

Welke soort boekhouding 
gebruikt de instelling of 
organisatie?

6 Onder de vrijstelling te plaatsen goederen

Vermeld van de goederen die u met vrijstelling van belastingen bij invoer verwacht in te voeren, de volgende gegevens

6a GN-code Volledige code volgens de Gecombineerde Nomenclatuur

Volledige code volgens de Gecombineerde Nomenclatuur

Aantal zendingen per kalenderjaar

Hoeveelheid in kilogram

Hoeveelheid in kilogram

1 = volgnummer of fabricagenummer
2 = loodjes, zegels, stempels of andere merktekens
3 = monsters, stalen, tekeningen of technische beschrijvingen
4 = analyses
5 = andere identificatiemiddelen

Hoeveelheid in stuks

Hoeveelheid in stuks

Aantal zendingen per kalenderjaar

Omschrijving (handelsomschrijving 
en/of technische beschrijving)

Omschrijving (handelsomschrijving 
en/of technische beschrijving)

Waarde  per kalenderjaar

Waarde  per kalenderjaar

Hoeveelheid per kalenderjaar

Hoeveelheid per kalenderjaar

6b GN-code

Wilt u meer dan 2 soorten goederen met vrijstelling van belastingen bij invoer invoeren? 
Gebruik dan een bijlage. Zet daarop de antwoorden op de vragen die we bij deze rubriek stellen.

Wat gaat de instelling of 
organisatie met de goederen na 
de invoer met vrijstelling van 
belastingen doen?

De Douane moet de goederen kunnen volgen, die de instelling 
of organisatie invoert met vrij stelling van belastingen. Met hulp van 
welke manier kan de Douane de goederen die met vrijstelling zijn 
ingevoerd, volgen?

5 Boekhouding van de instelling of organisatie

Adres

Op welk adres houdt de 
instelling of organisatie zijn 
boekhouding/administratie?

Dit is de plaats waar de handels- en belastingdocumenten en andere boekhoudkundige bescheiden van de instelling 
of organisatie worden bewaard of waar dergelijke stukken namens hem worden bewaard.

Vermeld het soort boekhoudsysteem, de voor de douaneregeling te gebruiken soort administratie (voorraad-
administratie). Administratie betekent: de gegevens die alle nodige informatie en technische bijzonderheden 
bevatten aan de hand waarvan de douaneautoriteiten het gebruik van de douaneregeling kunnen controleren.

7 Omschrijving van de voorgenomen handelingen

8 Identificatie

€

€
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9 Overdragen van rechten en plichten

10 Aanvullende inlichtingen

11 Ondertekening

Door het ondertekenen van deze aanvraag verbindt u zich om:
 – de goederen rechtstreeks over te brengen naar de aangegeven plaats van bestemming (zie 4e)
 – de goederen op te nemen in uw boekhouding/administratie
 – de goederen uitsluitend te gebruiken voor de voorgeschreven doeleinden
 – de goederen uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken
 – elke controle te vergemakkelijken die de Douane nodig vindt om na te kunnen gaan of aan de voorwaarden en verplichtingen is 

en wordt voldaan die gelden voor de goederen die met vrijstelling van belastingen, zijn ingevoerd.

Naam

Functie

Plaats

Datum Handtekening

12 Bevindingen/advies (in te vullen door de inspecteur)

12a Datum onderzoek

12b Bevindingen onderzoek of aan de 
voorwaarden en verplichtingen is 
of kan worden voldaan

12c Advies

12d Ondertekening 
Naam behandelende ambtenaar/ 
ambtenaren

Belastingdienst/Douane Kantoor

Datum Vermeld de bevindingen en het advies en zend dit naar het Douane 
Landelijk kantoor Vaktechniek en Internationaal, cluster Heffing.

Nadat de goederen met vrijstelling van belastingen zijn ingevoerd: 
Is het plan om de rechten en plichten die gelden bij de vrijstelling van 
belastingen bij invoer over te dragen aan een andere instelling of 
organisatie in Nederland of een andere lidstaat van de EU)?

Zijn er nog andere gegevens van 
belang voor het opnemen van de 
instelling of organisatie in een 
artikel of bijlage bij de Algemene 
douaneregeling?

Nee

Nee

Ja

Ja, namelijk

1 = controle-exemplaar T 5
2 = andere documenten

– –

– –

– –
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