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Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning erkend bunkeraar’.

Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning mag u als bunkeraar bij uitvoer, wederuitvoer, 
en uitgaan van minerale oliën en smeermiddelen de zeevaart-
bunkerprocedure 2019 gebruiken. Met ‘zeevaart bunkerprocedure 
2019’ bedoelen we de bilaterale administratieve overeenkomst 
tussen de Belgische en de Nederlandse Douane. Hierin is de grens-
overschrijdende bunkering van minerale oliën en smeermiddelen 
in het kader van de zeebunkervaart geregeld. 

Met de zeevaart bunkerprocedure 2019 kunt u het volgende doen.
 – U mag in Nederland Uniebunkers betrekken en deze in België of, 

via het grondgebied van België, in Nederland bunkeren.  
  Let op!  

Uniebunkers die ook accijnsgoed (zoals bedoeld in de 
zeevaartbunkerprocedure 2019, artikel 1 letter i) zijn, mag u 
alleen onder schorsing van accijns uit een accijnsgoederen-
plaats betrekken. U moet daarvoor een Vergunning 
accijnsgoederenplaats hebben. De procedure voor 
overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van 
accijns als bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk IV van 
Richtlijn 2008/118/EG (EMCS) is niet van toepassing. 

 – U mag in België Uniebunkers, niet zijnde accijnsgoederen (zoals 
bedoeld in de zeevaart bunkerprocedure 2019, artikel 1 letter i), 
betrekken en deze in België of Nederland bunkeren.  
  Let op! 

Wilt u in België Uniebunkers betrekken die ook accijnsgoed 
zijn, en deze in België of Nederland bunkeren? U kunt met uw 
Nederlandse vergunning erkend bunkeraar niet in België 
accijnsgoederen betrekken. Dan moet u in het bezit zijn 
van door de Belgische bevoegde autoriteit verleende 
vergunningen erkend bunkeraar en erkend entrepothouder. 
De procedure voor overbrenging van accijnsgoederen onder 
schorsing van accijns als bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 
IV van Richtlijn 2008/118/EG (EMCS) is niet van toepassing.

 – U mag vanuit uw particulier douane-entrepot (vaste inrichting) in 
Nederland niet-Uniebunkers in Nederland en België bunkeren. 

 – U mag, zowel in Nederland als in België niet-Uniebunkers in uw 
‘varend douane-entrepot’ plaatsen en deze in Nederland en 
België bunkeren. U moet daarvoor een vergunning particulier 
douane-entrepot hebben die is verleend voor een tanklichter 
(een zogenaamd ‘varend douane-entrepot’).

Let op!
U mag accijnsgoederen die zijn uitgeslagen tot verbruik niet 
bunkeren met deze vergunning. 

Algemene voorwaarden

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

Leveren aan boord (bunkeren) van een zeegaand vaartuig 
in België of Nederland

 – Minerale oliën en smeermiddelen moeten worden 
gebunkerd in bulk. 
  Let op!  

Minerale oliën en smeermiddelen die uitsluitend kunnen 
dienen als smeermiddel en additief, mogen verpakt zijn.

 – Minerale oliën en smeermiddelen mogen worden gebunkerd 
met een tanklichter of met een tankauto. 
  Let op!  

Minerale oliën en smeermiddelen die ook accijnsgoed zijn, 
met uitzondering van additieven, moeten worden gebunkerd 
met een tanklichter.

Aangifte ten uitvoer of aangifte tot wederuitvoer
Vóórdat minerale oliën en smeermiddelen mogen worden 
gebunkerd moet u aangifte ten uitvoer (als het Uniegoederen zijn) 
of aangifte tot wederuitvoer (als het niet-Uniegoederen zijn) doen. 
De aangifte moet u doen bij het douanekantoor waar u bent 
gevestigd. Dit geldt ook als u in België minerale oliën smeermiddelen 
betrekt die u met de zeevaart bunkerprocedure 2019 in België of 
Nederland gaat bunkeren. U moet aangifte doen met een standaard 
douaneaangifte als bedoeld in artikel 162 DWU.

U doet aangifte voor maximaal de hoeveelheid minerale oliën en 
smeermiddelen die in 1 lading in de tanklichter of tankauto kan 
worden geladen. De aangegeven hoeveelheid mag u in gedeelten 
bunkeren. Dit moet wel uiterlijk een maand na de datum van 
vrijgave. Het verlaten van het douanegebied van de Unie moet u 
aantonen met bunker geleide documenten en bunkerreceipts. 

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning

Toelichting en 
algemene voorwaarden 
Vergunning erkend bunkeraar



02 van 03

Bunker geleide document
U moet voor elke soort minerale oliën en smeermiddelen die u gaat 
bunkeren een bunker geleide document opmaken. In bijlage 1 van de 
zeevaart bunkerprocedure 2019 ziet u hoe u dit geleide document 
invult. U brengt de minerale oliën en smeermiddelen onder dekking 
van het bunker geleide document over naar de plaats van bunkering. 

Het bunker geleide document vormt de voorraadadministratie aan 
boord van de tanklichter of tankauto. Het moet een actueel beeld 
geven van de hoeveelheid minerale oliën en smeermiddelen in de 
tanklichter, of tankauto. Het bunkergeleidocument moet u op 
verzoek van de Douane overhandigen.

De Douane kan u toestaan dat het bunker geleide document de vorm 
heeft van een elektronisch document. We geven alleen toestemming 
als u waarborgen biedt voor de authenticiteit, integriteit en 
volledigheid van de gegevens. Geven we toestemming? Dan staat 
dat in uw vergunning. De Douane kan bij controle vragen om een 
afdruk van het elektronische bunkergeleidedocument. De afdruk van 
een elektronisch bunker geleide document moet dezelfde 
vaknummering en tekst bevatten als een schriftelijke bunker geleide-
document. Voor een elektronisch bunker geleide document gelden 
dezelfde regels als voor een schriftelijke bunker geleide document. 

De in het bunker geleide document vermelde hoeveelheid minerale 
oliën en smeermiddelen moet binnen een maand na het opmaken 
van dit document zijn afgeschreven. Dat doet u op 1 of meer van de 
volgende bestemmingen:

 – bunkering
 – overlading
 – bestemmingswijziging / afzien van bunkering 
 – vermis

Is de volledige hoeveelheid minerale oliën en smeermiddelen 
afgeschreven? Dan bewaart u het bunker geleide document in uw 
administratie. Als u de hoeveelheid niet binnen een maand kunt 
afschrijven, moet u dit melden aan de Douane. De contactgegevens 
vindt u op douane.nl (Handboek Douane, onderdeel 10.60.00, 
bijlage 1). 

Bunkeren in gedeelten 
Is een hoeveelheid minerale oliën en smeermiddelen aangegeven 
met een uitvoeraangifte, of aangifte tot wederuitvoer? Dan mag u 
deze in gedeelten bunkeren en laten uitgaan. U moet de volledige 
hoeveelheid binnen een maand na de dag van vrijgave voor (weder)
uitvoer bunkeren. 

Overlading 
U mag minerale oliën en smeermiddelen van een tanklichter of 
tankauto overladen in een andere tanklichter, of een andere 
tankauto. Dat mag alleen als u de bunkering onder uw eigen 
vergunning voortzet. U moet iedere voorgenomen overlading 
melden aan de Douane. Hoe u dit doet, leest u op douane.nl 
(Handboek Douane, onderdeel 10.60.00, bijlage 1).

Iedere overlading moet onmiddellijk worden aangetekend op het 
bunker geleide document van de leverende tanklichter of tankauto. 
Meteen na afronding van de overlading moet voor de overgeladen 
hoeveelheid minerale oliën en smeermiddelen een nieuw bunker-

geleide document worden opgemaakt. Dit is bestemd voor gebruik 
aan boord van de ontvangende tanklichter of tankauto. 

Afzien van bunkering
Bunkert u (een deel van) de minerale oliën en smeermiddelen niet? 
Dan kunt u ze terugbrengen onder het regime van waaruit u ze onder 
de zeevaart bunkerprocedure 2019 heeft gebracht. Dit kan een 
accijnsgoederenplaats of douane-entrepot zijn.  

 – Ziet u af van bunkering van Uniegoederen die geen accijnsgoed 
zijn? Dan bevinden die zich weer in het vrije verkeer. 

 – Ziet u af van bunkering van accijnsgoederen? Dan moet u die 
onmiddellijk overbrengen naar een bestemming genoemd in 
artikel 17, lid 1, onderdeel a van de Richtlijn 2008/118/EG van de 
Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling 
inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG 
(accijnsrichtlijn). Hiervoor gebruikt u een elektronisch 
administratief document (e-AD). 

 – Ziet u af van bunkering van niet-Uniebunkers? Dan blijven die 
onder uw regeling particulier douane-entrepot. 

De bestemmingswijziging moet direct worden aangetekend op het 
bunker geleide document dat bij de minerale oliën en smeermiddelen 
hoort. U moet onmiddellijk het douanekantoor van uitvoer in kennis 
stellen van de hoeveelheid voor uitvoer of wederuitvoer vrijgegeven 
minerale oliën en smeermiddelen die niet zal worden gebunkerd. De 
bestemmingswijziging beëindigt de zeevaart bunker procedure 2019.

De minerale oliën of smeermiddelen mogen worden overgeladen 
om de andere bestemming te bereiken. Deze overlading moet u 
ten minste 2 uur vóór aanvang melden aan de Douane. De contact-
gegevens vindt u op douane.nl (Handboek Douane, onderdeel 
10.60.00, bijlage 1).

Procedure bij bunkering 
Meld elke bunkering ten minste 2 uur voordat deze plaatsvindt aan 
de Douane. Dit doet u met het STO-bericht in het Single Window 
voor maritiem en lucht. U tekent de gebunkerde hoeveelheden 
minerale oliën en smeermiddelen onmiddellijk na bunkering aan op 
het bunker geleide document. Doe dit volgens de in bijlage 1 van de 
zeevaart bunkerprocedure 2019 opgenomen toelichting.

Bunkerreceipt
Door u of namens u moet bij elke bunkering een bunkerreceipt in 
tweevoud worden opgemaakt in de Nederlandse, Franse, Duitse of 
Engelse taal. In bijlage 2 van de zeevaart bunkerprocedure 2019 ziet u 
welke gegevens in het bunkerreceipt moeten staan. Het bunker-
receipt moet worden ondertekend door de bevoegde persoon aan 
boord van het zeegaande vaartuig waaraan de minerale oliën en 
smeermiddelen zijn geleverd. 1 exemplaar blijft aan boord van het 
gebunkerde zeegaande vaartuig. Het andere exemplaar moet 
worden bewaard aan boord van de tanklichter of tankauto. Dit moet 
totdat de afgeleverde hoeveelheid minerale oliën en smeermiddelen 
op het bunker geleide document is aangetekend, en dit document in 
uw administratie is opgenomen. In plaats van het originele bunker-
receipt, mag een kopie aan boord van de tanklichter of tankauto 
worden bewaard. 

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning (vervolg)
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In de vergunning kan toestemming worden gegeven om in plaats 
van een schriftelijk bunkerreceipt, een bunkerreceipt in elektronisch 
vorm te gebruiken. Dit kan alleen als u waarborgen biedt voor de 
authenticiteit en integriteit van de gegevens. 

Voor het elektronische bunkerreceipt gelden dezelfde regels als 
voor het schriftelijke bunkerreceipt. 

Verschillen 

Verschillen in minder (minderbevinding/vermis/tekort)
Constateert u een tekort? Vermeld dit dan onmiddellijk op het 
bunker geleide document. Bevinden zich aan boord van dezelfde 
tanklichter of in dezelfde tankauto minerale oliën en smeermiddelen 
met dezelfde GN-code, maar met een verschillende douanestatus? 
Dan moet het verschil worden aangetekend op een bunker geleide-
document voor niet-Uniebunkers volgens de methode van first 
in first out (oudste bunker geleide document eerst).
Gaat het om minerale oliën en smeermiddelen met dezelfde 
GN-code, en met dezelfde douanestatus? Dan moet het verschil 
worden aangetekend volgens de methode van first in first out 
(oudste bunker geleide document eerst).

Verschillen in meer (meerbevinding)
Constateert u een meerbevinding, of andere goederen die niet op 
een bunker geleide document staan? Maak dan voor de meer 
bevonden hoeveelheid minerale oliën en smeermiddelen 
onmiddellijk een bunker geleide document op. In bijlage 1 van de 
zeevaart bunkerprocedure 2019 ziet u hoe dit moet. ‘Bijschrijven’ 
op een bestaand bunker geleide document is niet toegestaan. 
De meer bevonden hoeveelheid wordt geacht de niet-Uniestatus 
te hebben. U moet deze hoeveelheid opnemen in de voorraad-
administratie van uw particulier douane-entrepot. Als zich aan boord 
uitsluitend Uniebunkers bevinden met dezelfde GN-code als de meer 
bevonden minerale oliën en smeermiddelen hebben de meer 
bevonden goederen de Uniestatus. 

Meld het verschil uiterlijk 40 kalenderdagen na de dag dat het 
bunker geleide document is opgemaakt. Stuur hiervoor het formulier 
‘Kennisgeving Douane’ naar de Douane, afdeling Klantmanagement, 
via het bedrijvencontactpunt. U vindt het formulier op douane.nl.

Aantonen van het verlaten van het douanegebied van de Unie
U moet aantonen dat de ten uitvoer of tot wederuitvoer aangegeven 
minerale oliën en smeermiddelen het douanegebied van de Unie 
hebben verlaten. Het bunkeren aan zeegaande vaartuigen staat 
hiermee gelijk. 

U vraagt uiterlijk een maand na vrijgave voor (weder)uitvoer het 
Centraal Meldpunt Proviand (CMP) om het uitgaan te bevestigen. 
Eerder mag ook als u de gehele in de standaardaangifte opgenomen 
hoeveelheid minerale oliën en smeermiddelen heeft gebunkerd, of 
een andere bestemming heeft gegeven. Het CMP kan vragen om de 
bunkerreceipts te overleggen. Het uitgaan wordt slechts bevestigd 
voor de hoeveelheid minerale oliën en smeermiddelen die 
daadwerkelijk is gebunkerd. Het bericht van uitgaan leidt ook 
tot beëindiging van de accijnsschorsingsregeling. 

Termijn verlengen 
Hebt u niet uiterlijk een maand na vrijgave voor (weder)uitvoer de 
gehele in de aangifte vermelde hoeveelheid minerale oliën en 
smeermiddelen gebunkerd? Dan kunt u vragen om de termijn te 
verlengen. Dien bij de Douane, afdeling Klantmanagement, via het 
bedrijvencontactpunt een verzoek in om verlenging, met een actueel 
voorraad- en peilrapport. 

Heeft overlading plaatsgevonden als bedoeld in artikel 8 van de 
zeevaart bunkerprocedure 2019? Dan wordt de termijn van een 
maand gerekend vanaf de datum waarop de goederen voor (weder)
uitvoer zijn vrijgegeven.

Niet gebunkerd
U meldt elk bunker geleide document dat u niet binnen 1 maand na de 
datum van opmaak overeenkomstig artikel 11 lid 1 van de zeevaart-
bunkerprocedure 2019 in uw administratie heeft opgenomen aan de 
Douane. U doet dit uiterlijk 40 kalenderdagen na de datum waarop 
het bunker geleide document is opgemaakt met het formulier 
‘Kennisgeving Douane’. U vindt het formulier op douane.nl. 
De contactgegevens vindt u op douane.nl (Handboek Douane, 
onderdeel 10.60.00, bijlage 1).  

De Douane bevestigt het uitgaan via het aangiftesysteem van 
de Douane aan de bunkeraar. 

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 in elk geval de (gegevens van de) aangiften 
ten uitvoer en/of de aangiften tot wederuitvoer, de bunker geleide-
documenten en de bunkerreceipts bevatten. De administratieve 
vastleggingen van de bunkeringen in het kader van de zeevaart-
bunkerprocedure 2019 kunt u combineren met de administratie(s) 
van uw particulier douane-entrepot of uw accijnsgoederenplaats. 

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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