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Aanvraag 
Toelating douanevertegenwoordiger

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u aan: een ‘Toelating douanevertegen-
woordiger’. Met deze toelating mag u iemand direct of indirect 
vertegenwoordigen bij het doen van:

 – een douaneaangifte
 – een aangifte tot tijdelijke opslag
 – een aangifte tot wederuitvoer
 – een kennisgeving van wederuitvoer
 – andere handelingen en formaliteiten die in de douanewetgeving 

staan 

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 veranderd.

Let op!
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 kunt aantonen dat uw financiële situatie goed is, en dat u 

kunt voldoen aan uw verplichtingen.
 – U hebt praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties 

(Verordening nr. 952/2013 (DWU), artikel 39, a t/m d).

De eisen die gesteld worden aan een handels- en vervoers-
administratie en de praktische vakbekwaamheid vindt u in het 
Handboek Douane, hoofdstuk 2.00.00, paragraaf 5 op douane.nl.

Daarnaast geldt de voorwaarde dat uw bedrijf is gevestigd of 
een vaste inrichting heeft in Nederland of ergens anders in de 
Europese Unie. 

Hebt u geen AEO-vergunning?
Hebt u nog geen AEO-vergunning ‘Douanevereenvoudigingen’? 
Dan adviseren wij u om de ‘AEO-self-assessment’ te doen voordat u 
de aanvraag doet. Kijk voor meer informatie over AEO op douane.nl.

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: 
Douane 
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen

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

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

https://douane.nl
https://douane.nl
https://douane.nl/privacy
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2 AEO-vergunning Douanevereenvoudigingen

Hebt u een AEO-vergunning 
Douanevereenvoudigingen 
Verordening nr. 952/2013 (DWU), 
artikel 38, lid 2 letter a?

Nee
Ja, nummer

3 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 tot en met d.

4 Ondertekening

Naam

Functie

Plaats

Datum

Uw handtekening 
Schrijf binnen het vak. 

Aantal bijlagen
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