Taal: Nederlands

Toelichting en
algemene voorwaarden

Vergunning erkende bananenweger

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning
Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning erkende
bananenweger’
Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning kunt u het nettogewicht van verse bananen
bepalen en vastleggen in weegcertificaten. Hierbij gelden de
volgende voorwaarden:
– Het gaat om verse bananen (GN-code 0803 90 10) waarvoor
invoerrechten moeten worden betaald.
– Doel van het wegen is dat de bananen in het vrije verkeer van de
Europese Unie worden gebracht (invoer).
Let op!
	Hoeven er voor de verse bananen geen invoerrechten te worden
betaald? Dan hoeft u geen weegcertificaat op te stellen.
De weegprocedure en het formulier van het weegcertificaat dat u
moet opstellen vindt u in ‘Verordening nr. 2015/2447 (UVo.DWU),
Bijlagen 61-02 en 61-03’.
Algemene voorwaarden
Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u
hieronder.
Weeginstallatie
Zorg dat uw weeginstallatie voldoet aan de wettelijke regels.
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Toestemming wegen
Voordat u verse bananen (GN-code 0803 90 10) gaat wegen waarvoor
invoerrechten moeten worden betaald, moet u dit melden bij de
Douane.
Zet deze gegevens in de melding (niet in een bijlage):
– uw naam en EORI-nummer
– datum en tijdstip van de weging
– plaats waar u weegt
– nummer van het weegcertificaat
– identificatiegegevens van het vervoermiddel waarmee de bananen
de Unie zijn binnengekomen
– land van oorsprong van de bananen
– het soort verpakking
– aantal verpakkingseenheden
– merk(en)

U moet uw melding mailen, u krijgt een ontvangstbevestiging.
Vraag ons om een ontvangstbevestiging als u die niet
ontvangen hebt. Het e-mailadres is:
douane.dltc.fiscaal.weging.bananen@belastingdienst.nl
Na de mededeling van het voornemen tot wegen
Heeft de Douane u laten weten dat zij komt controleren?
Dan kunt u pas gaan wegen als de Douane op de weeglocatie(s)
aanwezig is. Heeft u een specifieke weegtijd met de Douane
afgesproken of heeft u een melding gedaan van het wegen en
is de Douane niet binnen 120 minuten na uw specifieke weegtijd
of melding van het wegen op de weeglocatie(s)? Dan hebt u
toestemming om te wegen. Deze toestemming geldt niet als
daarover andere afspraken zijn gemaakt in de individuele
voorwaarden bij uw vergunning.
Heeft de Douane u laten weten dat zij niet komt controleren?
Dan hebt u direct na deze mededeling van de Douane toestemming
om te wegen.
Heeft de Douane niet binnen 120 minuten gereageerd op uw melding?
Dan hebt u na deze tijd toestemming om te wegen.
Deze toestemming geldt niet:
– als daarover andere afspraken zijn gemaakt in de individuele
voorwaarden bij uw vergunning
– als u de melding op een werkdag tussen 22.00 en 07.00 uur
of op een zaterdag, zondag, of feestdag hebt gedaan.
– als u zonder toestemming van de Douane afwijkt van de
opgegeven datum en tijd in uw melding
Als bewijs van uw melding ontvangt u later een mededelingsnummer.
Staat er een andere termijn op het laatste blad van uw vergunning?
Dan geldt voor u deze afwijkende termijn.
Weegcertificaat en speciaal stempel
Zorg dat u weegcertificaten hebt die voldoen aan de specificaties
in ‘Verordening nr. 2015/2447 (UVo.DWU), Bijlagen 61-02 en 61-03’.
Of een computersysteem waarmee u per weging zo’n weegcertificaat
digitaal kunt aanmaken.
Zorg dat u per weging op het weegcertificaat een speciale
stempelafdruk kunt plaatsen. Dat kan met een inktstempel.
Als u de weegcertificaten digitaal aanmaakt of invult, mag u
de stempelafdruk ook aanbrengen met uw computersysteem.
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Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning (vervolg)
De stempelafdruk moet als volgt zijn ingedeeld:
Hoogte 25 mm, breedte 55 mm
1

NL 2 0074

3

4

5

6

Vul de 6 genummerde vakjes in:
1	De letters ‘NL’
2	De code voor Douane Nederland: 0074
3	(Onbruikbaar maken voor verdere invulling, bijvoorbeeld door
een kruis te zetten)
4	In te stellen datum in de opmaak: dd-mm-jjjj.
Bijvoorbeeld: 1 januari 2020 = 01-01-2020.
5	De naam van uzelf als vergunninghouder. Dit kan ook
een trefwoord of afkorting zijn van uw bedrijfsnaam.
Dit is [IV-BEDRIJFSN / TREFW / AFK_].
6	De laatste 8 posities (letters en cijfers) van het vergunning
nummer van uw ‘Vergunning erkende bananenweger’.
Voorbeeld
Uw vergunningnummer is ‘NLAWBNL000123-2020-AAA12345’ en uw bedrijf
staat als ‘Jansen’ in DVV. De vaste elementen van het stempel zien er dan als
volgt uit:

NL

0074

Jansen

AAA12345

De datum in vak 4 verandert u steeds tot de datum waarop u het
weegcertificaat opmaakt.

Voorlopige aangifte
Doet u zelf aangifte voor het in het vrije verkeer brengen van de
bananen (invoer)? Dan mag u soms een vereenvoudigde (voorlopige)
aangifte doen waarbij het gewicht is afgeleid uit een eerder weeg
certificaat voor bananen van hetzelfde type en dezelfde oorsprong.
De voorwaarden zijn:
– De importeur moet de bananen in ongewijzigde staat vanuit
dezelfde zending naar de erkende bananenwegers uit de
vereenvoudigde (voorlopige) aangifte vervoeren. Hier worden
het juiste gewicht en de juiste waarde vastgesteld.
– U moet binnen 10 kalenderdagen na aanvaarding van de
vereenvoudigde aangifte het weegcertificaat indienen bij het
douanekantoor waar de goederen in het vrije verkeer worden
gebracht.
– U moet zekerheid stellen.
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.
Uw administratie moet zo zijn ingericht dat de Douane op elk
moment inzicht heeft in de afgegeven weegcertificaten.
De afgegeven weegcertificaten voor bananen moet u op een
eenduidige manier in uw administratie bijhouden.
In de administratie moeten ten minste de volgende gegevens staan:
– nummer en datum afgifte van certificaat
– mededelingsnummer van de Douane van de melding van het
voornemen om te wegen
– identiteit vervoermiddel bij binnenkomst
– land van oorsprong
– naam van de exporteur van de zending
– aantal verpakkingsmiddelen en soort verpakking
– het nettogewicht, merken en nummers van de zending
Uit de administratie moet op ieder moment blijken welke
weegcertificaten bij het opstellen ervan, gecontroleerd zijn
door de Douane.

Zorg ervoor dat u uw speciale stempel en/of alle documenten
waarop het is afgedrukt, veilig en goed kunt bewaren. Is er iets mis
met uw stempel? Meld dit dan onmiddellijk aan uw douanekantoor.
Trekt de Douane uw vergunning in? Dan moet u het speciale stempel
onbruikbaar maken of vernietigen.

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

Invullen weegcertificaat
Vermeld de resultaten van elke weging in een weegcertificaat.
Zet in vak 2 van het weegcertificaat een nummer dat bestaat uit
uw vergunningnummer gevolgd door een volgnummer. Zet in
vak 15 van het weegcertificaat de speciale stempelafdruk.

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

Individuele voorwaarden

