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Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning uitbunkeren 
in transito’

Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning mag u niet-Unie minerale oliën en gassen 
(dit noemen we verder minerale oliën) leveren aan via zee uitgaande 
zeeschepen in het internationale verkeer.

Onder zeeschepen vallen ook: pontons, boorplatforms, drijvende 
kranen, onderzeeërs en andere vaartuigen die hierop lijken.

Met minerale oliën bedoelen we motorbrandstoffen die nodig zijn 
voor de werking van zeeschepen.

Waarvoor geldt deze vergunning?
De vergunning geldt voor:

 – niet-Unie minerale oliën waarvoor u een aangifte hebt 
opgemaakt voor de regeling ‘Extern Uniedouanevervoer (T1)’, 
en die u rechtstreeks aflevert als motorbrandstof voor zeeschepen

 – niet-Unie minerale oliën die na doorlevering door een mede-
vergunninghouder worden afgeleverd als motorbrandstof voor 
zeeschepen

Let op!
   Wilt u minerale oliën afleveren op ankerplaatsen zoals genoemd 

in bijlage V van de ‘Algemene douaneregeling’? Dan moet u ook 
een vergunning ‘Toestemming provianderen binnen territoriale 
wateren’ hebben. Het aanvraagformulier voor deze vergunning 
vindt u op douane.nl.

Algemene voorwaarden

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

Melden voorgenomen levering
U moet iedere voorgenomen levering melden aan de Douane.
Hoe u dit doet, leest u op douane.nl.

Bunkerverklaring (bewijsstuk bij aflevering 
van minerale oliën aan zeeschepen)
Als u minerale oliën levert aan een zeeschip, bent u verplicht aan 
de gezagvoerder of zijn vertegenwoordiger aan boord een bunker-
verklaring te geven ter ondertekening. In die bunkerverklaring 
verklaart de gezagvoerder dat hij de minerale oliën voor de werking 
van het zeeschip gebruikt.

U maakt 2 exemplaren van de bunkerverklaring. Op de 
verklaring moeten minimaal de volgende gegevens staan:

 – het opschrift ‘bunkerverklaring’
 – een uniek identificeerbaar nummer van de bunkerverklaring
 – de naam en het adres van de eigenaar of exploitant van het 
zeeschip waarin de goederen worden of zijn afgeleverd

 – de naam en het registratienummer van het schip waarin de 
goederen zijn afgeleverd

 – de datum en plaats van levering
 – de soort, hoeveelheid en actuele GN-code van de geleverde 
goederen (hoeveelheid mag in liters actueel als het om gasolie 
gaat)

 – de naam en handtekening van de gezagvoerder of zijn 
vertegenwoordiger aan boord van het zeeschip waarin de 
goederen zijn afgeleverd

 – bij levering uit een bunkerschip, de naam en het registratienummer 
van het schip waaruit is geleverd

 – het vergunningnummer van uw ‘Vergunning uitbunkering in 
transito’

 – uw handtekening en de datum
 – MRN-nummer(s) van de aangifte(s) voor douanevervoer T
 – van de goederen vermeldt u de volgende gegevens: 
 
Soort GN code (in cijfers) (in cijfers)

Gasolie liters act. liters. 15°

Marine diesel olie (M.D.O.) liters act. liters. 15°

Zware stookolie kg

Gassen kg

Hoeveelheden hierboven genoemd ook voluit geschreven (in letters). 

De hoeveelheden die u noemt schrijft u ook voluit in letters.

Eén exemplaar van de verklaring is voor de ontvanger van de 
goederen. Het andere exemplaar blijft bij de aangifte voor de regeling 
‘Extern Uniedouanevervoer (T1)’.
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Doorleveren
Bunkert u de minerale oliën niet zelf uit? Maar doet een andere 
vergunninghouder (afnemer) van de ‘Vergunning uitbunkering 
in transito’ dit na doorlevering? Dan moet in vak 8 van het 
begeleidingsdocument van de aangifte voor de regeling 
‘Extern Uniedouanevervoer (T1)’ staan:

 – de naam en het adres van de afnemer
 – de datum en het nummer van de ‘Vergunning uitbunkeren 
in transito’ van de afnemer 
Het gaat om de regeling ‘Extern Uniedouanevervoer (T1)’ 
waarmee de minerale oliën uit het douane-entrepot zijn 
uitgeslagen.

Bewijstukken
U moet de aangifte voor de regeling ‘Extern Uniedouanevervoer (T1)’ 
waarin u als geadresseerde (vergunninghouder) bent genoemd, 
inleveren bij de Douane. Dat moet u doen binnen de geldigheidsduur 
van de aangifte. Lever ook de bunkerverklaringen in die daarbij horen. 
U vindt de adresgegevens op douane.nl.

U vermeldt op het begeleidingsdocument van de aangifte voor de 
regeling ‘Extern Uniedouanevervoer (T1)’:

 – de nummers van de gebruikte bunkerverklaringen
 – de hoeveelheid per bunkerverklaring

Op de bunkerverklaring vermeldt u het nummer van de aangifte 
voor de regeling ‘Extern Uniedouanevervoer (T1)’.

Gaat de bunkerverklaring over meer aangiften voor de regeling 
‘Extern Uniedouanevervoer (T1)’? Dan vermeldt u op de bunker-
verklaring:

 – alle nummers van deze aangiften
 – de hoeveelheden per aangifte

Deze gegevens hoeft u niet te vermelden als u naast deze vergunning 
een ‘Vergunning toegelaten geadresseerde’ gebruikt. U bewaart dan 
de aangifte voor de regeling ‘Extern Uniedouanevervoer (T1)’ en de 
voor ontvangst getekende bunkerverklaring die daarbij hoort in uw 
administratie.

Op elk moment moet bekend zijn hoeveel minerale olie van iedere 
soort in een bunkerschip aanwezig is. Ook aan boord van het 
bunkerschip moet dit bekend zijn.

U zorgt dat aan boord van het bunkerschip de aangifte voor de 
regeling ‘Extern Uniedouanevervoer (T1)’ aanwezig is. Hierin staat 
de herkomst van de minerale olie in het bunkerschip.

Deelleveringen
Doet u deelleveringen? Dan moeten ook de bewijsstukken voor die 
leveringen, zoals bunkerverklaringen, aan boord van het bunkerschip 
zijn. Hiermee kunt u de relatie aantonen tussen de hoeveelheid 
minerale oliën in het bunkerschip en de geladen en geleverde 
minerale oliën.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
U kunt deze vergunning pas gebruiken nadat u met het CBS hebt 
afgesproken hoe u de statistische gegevens aan het CBS levert.

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.

U legt op een overzichtelijke manier de gegevens vast van de 
inkopen en leveringen. En u bewaart de bijbehorende bewijsstukken 
systematisch. U moet in ieder geval het volgende doen:

 – U moet het verband aantonen tussen ingekochte hoeveelheden 
volgens de aangiften voor de regeling ‘Extern Uniedouanevervoer 
(T1)’ en geleverde hoeveelheden volgens één of meer bunker-
verklaringen. 

 – U moet per transactie een eventueel verschil (verlies of overschot) 
registreren en verklaren. 

 – Per bunkerschip moet u een administratie bijhouden van 
de kantoor voorraad. Hiermee kan op ieder moment worden 
vastgesteld hoeveel minerale olie van iedere soort in vervoer is. 
Deze administratie moet u ook bijhouden als u gecharterde 
bunkerschepen gebruikt, of bunkerschepen van andere 
ondernemingen.

Voor u kunnen speciale regels gelden voor de inrichting van de 
administratie en vastlegging van de gegevens. Lees hiervoor de 
individuele voorwaarden bij 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)
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