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Douane
Belastingdienst

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier meldt u de vermissing van een vergunning 
bij de Douane.

Let op!
Vindt u de vermiste vergunning terug of hebt u op een andere 
manier weer de beschikking over de vergunning? Dan mag u 
deze niet meer gebruiken. U moet de vergunning naar de CDIU 
sturen en daarbij vermelden (als dat van toepassing is) dat u 
een vervangende vergunning hebt gekregen.

Indienen
U kunt dit formulier digitaal indienen via de postbus op 
berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl. 

U kunt dit formulier ook per post versturen. Het postadres is:
Belastingdienst/Douane/Groningen/
team Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 3070, 6401 Dn Heerlen
Telefoon (088) 151 21 22

Melding
Vermissingverklaring

1 Gegevens melder

1a Naam of bedrijfsnaam 

Adres 

Postcode en woonplaats    

Telefoonnummer     

E-mailadres 

Referentie 

1b EORI-nummer of RSIN of BSN  

2 Vergunning

2a Nummer van de vergunning 

2b Hoeveelheid goederen  
waarvoor de vergunning geldt 

2c Eenheid van de hoeveelheid  

2d Waarde en valuta van de goederen  
waarvoor de vergunning geldt 

2e Hebt u de vergunning al gebruikt?  Nee 
Kruis aan wat van toepassing is.   Ja

2f Hoeveelheid goederen waarvoor  
u de vergunning al hebt gebruikt  

2g Eenheid van de hoeveelheid  

2h Waarde en valuta van de  
goederen waarvoor u de   
vergunning al hebt gebruikt 
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3 Verklaring vermissing 

De melder verklaart dat de     naar de CDIU is gestuurd 
bij 2 vermelde vergunning:    is ingehouden door de Douane 
Kruis aan wat van toepassing is.    is zoekgeraakt

4 Ondertekening 

Naam 

Plaats  

Datum         –  – 

Handtekening 
Schrijf binnen het vak. 
 
         

1  Gegevens melder
 Vul hier de gegevens in van de melder. Dit is de natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die de melding doet.

1b EORI-nummer of RSIN of BSN
 Bent u een zakelijke klant? Vul dan uw EORI-nummer in. Hebt u 

geen EORI-nummer? Vul dan uw RSIn in. Bent u een particulier? 
Vul dan uw BSn (Burgerservicenummer) in.

2  Vergunning

2a Nummer van de vergunning
 Vul hier het nummer in van de vergunning die u kwijt bent.

2b Hoeveelheid goederen waarvoor de vergunning geldt
 Vul de hoeveelheid goederen in waarvoor de vergunning geldt.

2c Eenheid van de hoeveelheid
 Vul hier de eenheid in van de hoeveelheid goederen waarvoor de 

vergunning geldt.

2d Waarde en valuta van de goederen waarvoor de vergunning geldt
 Vul hier de waarde en valuta in van de goederen waarvoor de 

vergunning geldt.

2e Hebt u de vergunning al gebruikt?
 Geef hier aan of u de vergunning al gebruikt hebt, of niet. 

Kruist u hier ‘nee’ aan? Ga dan verder bij vraag 3.

2f Hoeveelheid goederen waarvoor u de vergunning al hebt gebruikt.
 Vul hier de hoeveelheid goederen in waarvoor u de vergunning 

al hebt gebruikt.

2g Eenheid van de hoeveelheid
 Vul hier de eenheid in van de hoeveelheid goederen waarvoor 

u de vergunning al hebt gebruikt.

2h Waarde en valuta van de goederen waarvoor de vergunning 
al hebt gebruikt

 Vul hier de waarde en valuta in van de goederen waarvoor u de 
vergunning al hebt gebruikt.

3  Verklaring vermissing
 Kruis hier de reden aan waarom u de vergunning niet meer hebt. 

U mag maximaal één reden aankruisen.

4  Ondertekening
 Dient u de aanvraag schriftelijk in? Dan moet u de aanvraag 

ondertekenen. Dient u de aanvraag digitaal in? Dan hoeft u niet 
te ondertekenen.

 Toelichting
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