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Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning doorlopende 
zekerheid inclusief eventuele verlaging of ontheffing’

Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning kunt u een referentiebedrag bepalen. Hiermee 
stelt u zekerheid voor:

 – douaneschulden die zijn ontstaan bij het gebruik van diverse 
douaneregelingen en tijdelijke opslag

 – douaneschulden die kunnen ontstaan bij het gebruik van diverse 
douaneregelingen en tijdelijke opslag

Het referentiebedrag bestaat uit het bedrag aan in- of uitvoer-
rechten, accijnzen, omzetbelasting, verbruiksbelastingen en 
kolenbelasting. Dit noemen we verder ‘verschuldigde rechten’.

Directe vertegenwoordiging
Geldt uw vergunning ook voor het in het vrije verkeer brengen binnen 
de normale douaneaangifte met uitstel van betaling (maandkrediet)? 
Dan kunt u deze vergunning ook gebruiken voor de aangiften ten 
invoer in het vrije verkeer die u doet op naam en voor rekening van 
een ander. Dit noemen we directe vertegenwoordiging. Dit kan alleen 
als u de verplichting op u neemt om de verschuldigde rechten te 
betalen totdat de verificatie gedaan is. Betaalt de vertegenwoordigde 
partij deze rechten? Dan moet hij zelf een vergunning ‘Doorlopende 
zekerheid’ hebben.

Waarvoor mag u deze vergunning niet gebruiken?
U mag deze vergunning niet gebruiken voor goederen waarvoor 
een tijdelijk verbod op het gebruik van doorlopende zekerheid is 
ingesteld. Meer informatie over zekerheidstelling voor een mogelijke 
of bestaande douaneschuld vindt u op douane.nl.

Algemene voorwaarden

Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u 
hieronder. 

Hoogte van de doorlopende zekerheid

Referentiebedrag
De hoogte van de zekerheidstelling stelt de Douane vast op basis 
van het referentiebedrag. Dit bedrag bestaat uit maximaal 2 delen:
1 een bedrag voor bestaande schulden. De hoogte van dit deel van 

het referentiebedrag stelt de Douane vast op het bedrag van de 
verschuldigde rechten.

2 een bedrag voor schulden die mogelijk kunnen ontstaan.
 Dit deel stelt de Douane vast op basis van het hoogst verschuldigde 

bedrag in de periode tussen:
 – plaatsing goederen onder de douaneregeling 
en 

 – het moment van vrijgave of het beheer van de goederen op een 
juiste manier werd beëindigd 

  Of de Douane stelt dit deel vast op basis van het hoogst 
verschuldigde bedrag in de periode tussen het moment van 
opslag en einde tijdelijke opslag.

Het referentiebedrag stelt de Douane vast op basis van de gegevens 
voor goederen die onder een douaneregeling zijn geplaatst of in 
tijdelijke opslag zijn gedurende de afgelopen 12 maanden. De 
Douane stelt ook een verwachting vast voor de volgende periode. 
We gaan uit van de specifieke cijfers in de aangifte. Als dit niet kan, 
gaan we uit van € 10.000 per aangifte.

U bewaakt zelf het referentiebedrag. Meld veranderingen die invloed 
kunnen hebben op dit bedrag aan de Douane. Zorg ervoor dat de 
eventueel opeisbare bedragen niet hoger zijn dan het referentie-
bedrag. Als het referentiebedrag onvoldoende is, geef dat dan door 
aan de inspecteur. Vraag dan om de zekerheid aan te passen.

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning
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Verlaging van de zekerheid (matiging)
Het referentiebedrag is normaal gesproken ook het bedrag van de 
zekerheid. Soms kan de zekerheid voor mogelijke douaneschulden 
onder een aantal voorwaarden worden verlaagd tot 50, 30 of 0% 
(ontheffing). Hebt u een certificaat/vergunning ‘AEO-douanevereen-
voudigingen’ (AEOC) of een certificaat/vergunning ‘AEO Douane-
vereen voudigingen/Veiligheid’? Dan kan de zekerheid voor 
bestaande douaneschulden worden verlaagd tot 30%.

De voorwaarden voor verlaging zijn voor een groot deel hetzelfde 
als de algemene eisen die gelden voor een vergunning ‘AEO-douane- 
vereen voudigingen’. U kunt hierover dus meer informatie vinden 
in de ‘AEO-guidelines’.

Zekerheid stellen
We bepalen het bedrag aan te stellen zekerheid. Daarna ontvangt 
u van het kantoor van zekerheidstelling bericht over hoe u deze 
zekerheid daadwerkelijk kunt stellen, bijvoorbeeld via een akte van 
borgtocht. U kunt de vergunning pas gebruiken als de zekerheid is 
gesteld bij de ontvanger.

Aangifte doen bij noodprocedure
Is er een storing en moet u daardoor de noodprocedure bij de 
douaneregeling ‘Uniedouanevervoer/gemeenschappelijk 
douanevervoer’ gebruiken? Dan moet u het volgende doen:

 – Laat bij het douanekantoor het originele exemplaar van het 
certificaat van doorlopende zekerheidstelling zien als daarom 
wordt gevraagd.

 – Houd het verloop van het saldo van de zekerheid bij.
 – Houd een overzicht bij waarmee op ieder moment het actuele 
saldo van het beschikbare referentiebedrag vast te stellen is. 
Op het overzicht moeten de volgende gegevens staan:

 – het aangiftenummer van de aangifte
 – een omschrijving van de goederen
 – het (netto)gewicht, het aantal stuks, het aantal liters en bij 
alcohol houdende producten: de sterkte in %, voor zover dit voor 
u geldt

 – de waarde van de zending
 – het berekende bedrag aan douaneschuld
 – de datum waarop de aangifte is afgegeven
 – het retourbedrag
 – de datum waarop het douanetoezicht op de douaneregeling of 
wederuitvoer is beëindigd en het retourbedrag weer is 
toegevoegd aan het beschikbare saldo

Als u meer gegevens moet opnemen in het overzicht, staat dit in de 
individuele voorwaarden bij uw vergunning.

Administratieve verplichtingen
Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt. 
Algemene regels over de administratieve verplichtingen vindt u 
in het ‘Handboek Douane’ op douane.nl.

Voor u kunnen speciale regels gelden voor de inrichting van de 
administratie en vastlegging van de gegevens. Lees hiervoor de 
individuele voorwaarden in uw vergunning.

Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze 
vergunning? Geef deze wijziging dan door aan de Douane.

Individuele voorwaarden

Als er voor uw bedrijf naast algemene voorwaarden ook individuele 
voorwaarden gelden, staan die voorwaarden in uw vergunning.

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning (vervolg)

http://www.douane.nl/
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