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Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning

Deze informatie is voor bedrijven met een ‘Vergunning vrijstelling 
accijns van minerale oliën voor de bunkering van eigen schepen’.

Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning kan de eigenaar van één of meer schepen de 
minerale olie onder vrijstelling van accijns ontvangen en opslaan.
U moet zich bij het gebruik van deze vergunning houden aan de 
regels van de accijnswetgeving. Lees op wetten.overheid.nl meer 
over de Wet op de accijns.

Algemene voorwaarden

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

Onderzoek en controle
Voordat u de vergunning krijgt, kan de Douane een onderzoek bij u 
instellen. Daarbij kunnen wij schriftelijke afspraken met u maken. 
Ook kunnen wij bij een (administratieve) controle schriftelijke 
afspraken met u maken. U moet deze afspraken naleven. 

Voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling
Deze vergunning is alleen van toepassing als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

 − De halfzware olie en de gasolie zijn voorzien van wettelijk 
voorgeschreven herkenningsmiddelen.

 − De minerale olie wordt uitsluitend geleverd aan en gebruikt door 
uw eigen schepen.

 − Uw eigen schepen worden niet gebruikt als pleziervaartuigen.
 − Er ligt gemiddeld per maand niet meer dan 100.000 liter halfzware 
olie of gasolie, 100.000 kilo stookolie en 5.000 kilo vloeibaar 
gemaakt petroleumgas in de aangewezen opslagtank(s) opgeslagen.

Verklaring bij ontvangst
Bij de levering van de minerale olie ontvangt u een verklaring in twee-
voud. Deze heeft de leverancier opgemaakt en ondertekend als bedoeld 
in artikel 29 of artikel 33, lid 2 van de ‘Uitvoeringsregeling accijns’.

Vermeld op beide exemplaren van de verklaring de datum en het 
nummer van deze vergunning. Deze komt in plaats van de naam 
en het registratienummer van het schip waaraan wordt geleverd. 
Onderteken daarna beide exemplaren en geef 1 exemplaar terug 
aan de leverancier. Bewaar het andere exemplaar in uw administratie.

Door te ondertekenen verklaart u (als eigenaar van de schepen) 
dat u de minerale olie gebruikt als brandstof voor uw schepen of 
als scheepsbehoeften aan boord van uw schepen.

Intrekken van de vergunning
De Douane trekt uw vergunning in op uw verzoek of als u:

 − zich niet houdt aan de voorwaarden die gelden voor deze vergunning
 − geen of onvoldoende zekerheid hebt gesteld
 − misbruik van de vergunning hebt gemaakt of als u dat 
hebt geprobeerd

 − onherroepelijk bent veroordeeld voor het niet nakomen van 
een wettelijke regel voor de accijns

 − in staat van faillissement verkeert of als de schuldsaneringsregeling 
natuurlijke personen voor u geldt

 − de vergunning gedurende een aaneengesloten periode van 
12 maanden niet hebt gebruikt

Administratie
Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt. U moet 
uw administratie zo inrichten dat alle gegevens die van belang zijn 
voor de vrijstelling van accijns, er overzichtelijk in zijn opgenomen. 
Neem in ieder geval de volgende gegevens en documenten op in 
uw administratie:

 − een overzicht van al uw schepen waaraan de minerale olie 
wordt geleverd

 − documenten waaruit blijkt dat u de eigenaar van de schepen bent
 − de aankoopfacturen van de minerale olie
 − de hoeveelheid minerale olie die aan ieder schip afzonderlijk is 
geleverd en de datum waarop dat is gebeurd

 − de ondertekende verklaringen als bedoeld in artikel 29 en 33, lid 2 
van de ‘Uitvoeringsregeling accijns’

Wilt u uw administratie op een andere manier gaan bijhouden? 
Dan kan dat gevolgen hebben voor uw vergunning. U mag de 
administratie alleen veranderen met toestemming van de Douane.

Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze vergunning? 
Geef deze wijziging dan door aan de Douane. Op douane.nl vindt u 
een adressenlijst van de kantoren van de Douane.

Individuele voorwaarden

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