Douane
Belastingdienst

Aanvraag

EORI-nummer
Voor bedrijven met hoofdvestiging in Nederland
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een EORI-nummer aan. Ook kunt u
toestemming geven voor het tonen van uw naw-gegevens in de
EORI-database van de Europese Commissie. Een uitleg over de
EORI‑database vindt u op de volgende pagina.
Het wel of niet geven van deze toestemming heeft géén gevolgen
voor de manier waarop uw douaneformaliteiten worden
afgehandeld.

1

Bescherming persoonsgegevens
De Europese en Nederlandse wet- en regelgeving voor de
bescherming van persoonsgegevens is van toepassing. Wilt u
meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens?
Kijk dan op belastingdienst.nl en zoek op ‘persoonsgegevens’.
Opsturen
Vul dit formulier in op uw computer, sla het op als pdf en stuur het
als bijlage bij een e-mail naar: eori.aanvragen@belastingdienst.nl

Gegevens aanvrager en toestemming publicatie EORI-gegevens

1a

Naam bedrijf

1b

Adres		

1c

Postcode en plaats		

1d

RSIN/BSN				

1e

Hierbij geef ik toestemming de bovenstaande gegevens van mijn bedrijf te
publiceren op de website van de Europese Commissie, www.europa.eu.

1f

Btw-nummer afgegeven in Nederland												

1g

Geef hieronder de btw-nummer(s) aan die in een ander lidstaat van de EU zijn afgegeven (voorafgegaan door de landcode).

(Zie toelichting volgende blad.)
Ja		

Nee

N L										B

Btw-nummer												Btw-nummer
Moet u meer dan 4
btw‑nummers vermelden
die in andere EU-landen
zijn afgegeven? Stuur
dan een bijlage mee.
2

Ondertekening
Ik weet dat het wel of niet geven van toestemming voor publicatie van de EORI-gegevens géén gevolgen heeft voor de afhandeling van douaneformaliteiten.
Naam (in blokletters)
Plaats

						

*184391001*
1 8 4 3 9 1 0 0 1

–

–
18 439 10 01

DO 439 - 1Z*10FOL 

Uw handtekening																	Datum			
Schrijf binnen het vak.

02 van 02

Gegevens in EORI-database Europese Unie
De Douane zorgt dat uw EORI-nummer en andere bedrijfsgegevens
komen te staan in de EORI-database van de Europese Commissie.
Welke gegevens dat zijn, kunt u hieronder lezen. De douane
administraties van de lidstaten van de Unie kunnen deze database
raadplegen om te controleren of een EORI‑nummer wel of niet
bestaat.
Ook andere Economic Operators (marktdeelnemers) kunnen deze
database raadplegen om te controleren of uw EORI-nummer
bestaat. Eventueel worden daarbij uw naw-gegevens getoond,
maar alleen als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.
Dit kunt u doen door deze verklaring in te vullen en terug te sturen.
De volgende gegevens worden opgenomen in de EORI-database
van de Europese Unie:
1 EORI-nummer
2 volledige naam
3	vestigingsadres/woonplaatsadres: het volledige adres van de
plaats waar de persoon gevestigd/woonachtig is, inclusief het
identificerend kenmerk van het land of gebied (tweeletterige
ISO‑landcode)
4	bij marktdeelnemers met de hoofdvestiging buiten het
douanegebied van de Unie: is sprake van een vestiging als
bedoeld in artikel 5 (definities 31 en 32) van het Douanewetboek
van de Unie, in gecodeerde vorm (ja/nee)
5	btw-identificatienummer(s), als deze zijn gegeven door een
lidstaat
6	rechtsvorm zoals vermeld in de oprichtingsakte (indien van
toepassing)
7	oprichtingsdatum of, in het geval van een natuurlijke persoon,
de geboortedatum
8	soort persoon in gecodeerde vorm als bedoeld in artikel 5, lid 4,
van het Wetboek. De desbetreffende codes zijn:
– natuurlijke persoon
– rechtspersoon
– vereniging van personen
9	contactgegevens: naam van de contactpersoon, adres, en
telefoon- en/of faxnummer en/of e-mailadres
10	bij personen die niet in het douanegebied van de Unie gevestigd
zijn: identificatienummer(s) dat of die voor douanedoeleinden
aan de betrokkene is of zijn toegekend door de bevoegde
autoriteiten van het derde land waarmee een overeenkomst
voor wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken is
gesloten. Dit identificatienummer of deze identificatienummers
moet(en) het identificerend kenmerk van het land of gebied
bevatten.
11	voornaamste economische activiteit, gecodeerd op vier
cijferniveau volgens de Statistische nomenclatuur van de
economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE),
zoals opgenomen in het ondernemingenregister van de
betrokken lidstaat (indien van toepassing)
12	vervaldatum van het EORI-nummer (indien van toepassing)
13	toestemming voor de openbaarmaking van de in de punten
1, 2 en 3 opgenomen persoonsgegevens, als deze is gegeven
14	uw AEO-status (indien van toepassing)

RSIN/BSN
RSIN is de afkorting van Rechtspersonen en Samenwerkings
verbanden Informatienummer. Alle rechtspersonen en
samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen,
vof’s en maatschappen krijgen bij inschrijving bij de KvK
naast een KvK‑nummer ook een RSIN. U vindt dit nummer
op uw KvK‑uittreksel.
Eenmansbedrijven krijgen geen RSIN. Zij vullen bij vraag 1d
hun BSN (burgerservicenummer) in.

