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Vergunning fictieve
accijnsgoederenplaats
handelaar in minerale oliën
Informatie over het gebruik van de Vergunning fictieve accijnsgoederenplaats handelaar in minerale oliën

Deze informatie is bestemd voor de houder van een Vergunning
fictieve accijnsgoederenplaats handelaar in minerale oliën.
Met een Vergunning fictieve accijnsgoederenplaats handelaar in minerale
oliën mag u bepaalde minerale oliën onder schorsing van de accijns
ontvangen vanuit:
• een (fictieve) accijnsgoederenplaats
• een belastingentrepot, of
• een geregistreerde afzender
en onder schorsing van accijns overbrengen naar:
• een (fictieve) accijnsgoederenplaats
• een belastingentrepot
• een geregistreerde geadresseerde in een andere lidstaat van de
Unie, of
• een plaats waar de minerale oliën het grondgebied van de Unie
verlaten

Hebt u deze vergunning? Dan gelden de voorwaarden en regels die
staan in de Wet op de accijns. Een aantal van die voorwaarden staan
in uw vergunning.
In dit informatieblad staan ook bepaalde procedures en
voorwaarden die gelden voor de vergunning.
In de vergunning kunnen specifieke goedkeuringen of
toestemmingen staan. Deze komen niet aan bod in deze algemene
informatie over regels en procedures uit de accijnswetgeving.
Raadpleeg daarvoor uw vergunning.
De volgende onderwerpen komen hierna aan de orde:
• Algemene regels (hoofdstuk 1)
• Elektronisch administratief document (e-AD) (hoofdstuk 2)
• Verlies van minerale oliën (hoofdstuk 3)
• Administratie (hoofdstuk 4)
• Minerale oliën ontvangen (hoofdstuk 5)
• Minerale oliën verzenden (hoofdstuk 6)

ACC 091 - 1Z*3FD 

Op douane.nl vindt u de Kantorenlijst Douane met adressen die
voor u belangrijk kunnen zijn.

1 Algemene regels

2 Elektronisch Administratief Document (e-AD)

In dit hoofdstuk vindt u een toelichting op de algemene regels.

Voor het vervoer van minerale oliën onder schorsing van accijns
gebruikt u een elektronisch Administratief Document (e-AD). Het e-AD is
een elektronisch (digitaal) bericht. Kijk voor de procedures in het
Handboek EMCS.

1.1 Geen opslag
Als vergunninghouder van een fictieve accijnsgoederenplaats hebt
u geen fysieke opslaglocatie. U mag daarom minerale oliën zonder
de goederen zelf in opslag te nemen:
• onder schorsing van accijns ontvangen
• onder schorsing van accijns verzenden, en/of
• (afhankelijk van de soort vergunning) minerale oliën met
vrijstelling van accijns tot verbruik uitslaan

3 Verlies van minerale oliën
De minerale oliën kunnen tijdens het ontvangen of verzenden
verloren gaan door overmacht of een ongeluk. Meld verlies van
minerale oliën direct bij de Douane.

1.2 Zekerheid
U moet voor uw vergunning zekerheid stellen voor de accijns die u
moet betalen of zou moeten betalen. U mag de vergunning pas
gebruiken als:
• de inspecteur het bedrag van de zekerheid heeft vastgesteld, en
• u het bedrag van de zekerheid bij de ontvanger als zekerheid
hebt gesteld

Vul hiervoor het formulier Kennisgeving Douane in. U kunt dit
formulier downloaden op douane.nl. Fax het formulier naar het
bedrijvencontactpunt van het douanekantoor dat uw vergunning
heeft afgegeven.

1.3 Maken (vervaardigen)

Buiten kantooruren stuurt u uw melding naar 1 van de
onderstaande centrale meldpunten. Leg ook dan uw melding
schriftelijk vast met het formulier Kennisgeving Douane.

U mag geen minerale oliën maken (vervaardigen) door
bijvoorbeeld de minerale oliën zo opnieuw te verpakken of te
vermengen dat de samenstelling verandert. Wilt u dit toch doen?
Dan hebt een Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats
nodig. U moet dan wel een vaste locatie hebben die als
accijnsgoederenplaats kan worden aangewezen.

1.4 Wijzigingen doorgeven
De volgende gevallen moet u schriftelijk melden bij de Douane:
• De gegevens in de vergunning veranderen of zijn onjuist.
• De gegevens voor de vaststelling van de zekerheid veranderen.

1.5 Intrekken van de vergunning
De vergunning wordt ingetrokken 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
• hierom vraagt
• de vergunning gedurende een aaneengesloten periode van 12
maanden niet hebt gebruikt.

De Douane heeft centrale meldpunten voor Zuid Nederland en
voor Noord Nederland.
Voor Zuid Nederland zijn de meldpunten:
• Rotterdam Haven (DRH)
• Eindhoven (DEI)
• Breda (DBR)
Verstuur uw melding voor 1 van deze meldpunten naar:
Centraal Operationeel Punt Rotterdam / Landelijke
meldkamer Douane
E-mailadres: douane.DLTC.Maritiem@belastingdienst.nl
Telefoonnummer: 088 151 44 44
Voor Noord Nederland zijn de meldpunten:
• Groningen (DGR)
• Arnhem (DAR)
• Schiphol Cargo (DSC)
• Amsterdam (DAM)
Verstuur uw melding voor 1 van deze meldpunten naar:
Centraal Operationeel punt Schiphol
E-mailadres: douane.Dsc.Regiekamer@belastingdienst.nl
Telefoonnummer: 088 158 27 80
Faxnummer: 088 158 27 83

Belastingdienst Douane  |  Vergunning fictieve accijnsgoederenplaats handelaar in minerale oliën 

2

4 Administratie
U moet uw administratie inrichten zoals u hebt aangegeven in uw
verzoek om de vergunning.

4.1 Eisen
U moet de gegevens over alle bedrijfshandelingen die voor de
heffing van de accijns (en de hieraan gekoppelde voorraadheffing)
van belang zijn, opnemen in uw administratie.
In de administratie vermeldt u in ieder geval:
• hoeveel minerale oliën u hebt uitgeslagen en de daarvoor
uitgereikte facturen
• de e-AD’s voor de minerale oliën die u onder schorsing van
accijns hebt verzonden
• de nooddocumenten ten geleide van de overbrengingen onder
schorsing van accijns
• de berichten van wijziging of annulering van een e-AD
• de e-AD’s die u hebt ontvangen
• de berichten van ontvangst en de kopie-noodberichten van
ontvangst
• de handelsbescheiden met een administratieve referentiecode
(Arc)
• hoeveel minerale oliën u in Nederland hebt geleverd en hoeveel
minerale oliën u uit Nederland hebt betrokken
• hoeveel minerale oliën u naar een andere lidstaat van de Unie
hebt overgebracht en hoeveel minerale oliën u uit een andere
lidstaat van de Unie hebt betrokken
• hoeveel minerale oliën u naar een land buiten de Unie hebt
overgebracht en hoeveel minerale oliën u uit een land buiten de
Unie hebt betrokken
Ten slotte moet uit uw administratie blijken:
• de verliezen die zijn ontstaan
• de verschillen tussen de documenten en de goederen
Verandert u de manier waarop u uw administratie houdt? Dan kan
dat gevolgen hebben voor de toepassing van uw vergunning. U
mag uw administratie alleen veranderen met toestemming van de
Douane.

4.2 Onderzoek en controle
Voordat u de vergunning krijgt, kan de Douane een onderzoek bij u
instellen. Hebt u bij zo’n onderzoek schriftelijke afspraken
gemaakt met de Douane? Dan moet u die afspraken naleven. Dit
geldt ook voor eventuele schriftelijke afspraken die zijn gemaakt
bij een (administratieve) controle.

5	Minerale oliën ontvangen onder schorsing
van accijns
In dit hoofdstuk leest u wat u moet doen als u minerale oliën onder
schorsing van accijns ontvangt:
• vanuit een (fictieve) accijnsgoederenplaats in Nederland (5.1)
• vanuit een belastingentrepot of van een geregistreerde afzender
in een andere lidstaat van de Unie (5.2)
• vanuit een plaats in Nederland waar de minerale oliën in het
vrije verkeer van de Unie zijn gebracht (5.3)

5.1	Minerale oliën ontvangen vanuit een (fictieve)
accijnsgoederenplaats in Nederland
Omdat u zelf niet beschikt over een plaats waar de minerale oliën
worden opgeslagen, vindt de ontvangst door u plaats op het
moment dat de minerale oliën uit de accijnsgoederenplaats in
Nederland worden uitgeslagen.
Brengt u als handelaar deze minerale oliën onder schorsing van
accijns over naar een andere bestemming? Maak dan op het
moment van de ontvangst, voor de hoeveelheid die u hebt
ontvangen, 1 of meer e-AD’s en stuur die via EMCS naar de Douane.
Zie punt 6.1. De procedures hiervoor vindt u in het Handboek EMCS.

5.2	Minerale oliën ontvangen vanuit een belasting
entrepot of van een geregistreerde afzender in een
andere lidstaat van de Unie
Omdat u zelf niet beschikt over een plaats waar de minerale oliën
worden opgeslagen, vindt de ontvangst door u plaats zodra de
minerale oliën zich in Nederland bevinden.
Ook nu gelden de procedures zoals beschreven onder punt 5.1 van
dit informatieblad.

5.3	Minerale olië ontvangen nadat deze in Nederland in
het vrije verkeer van de Unie zijn gebracht
Omdat u zelf niet beschikt over een plaats waar de minerale oliën
worden opgeslagen, vindt de ontvangst door u plaats zodra de
minerale oliën de plaats verlaten waar ze in Nederland in het vrije
verkeer van de Unie zijn gebracht. U ontvangt de minerale oliën
met een e-AD van een vergunninghouder Vergunning geregistreerde
afzender.
Ook nu gelden de procedures zoals beschreven onder punt 5.1 van
dit informatieblad.
Hebt u als handelaar zelf een Vergunning Geregistreerde afzender?
Dan vervoert u zelf de minerale oliën van de plaats waar ze in het
vrije verkeer van de Unie zijn gebracht, rechtstreeks naar uw
afnemer. In dat geval hoeft u uw Vergunning fictieve accijns
goederenplaats handelaar in minerale oliën niet te gebruiken.
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6 Minerale oliën verzenden
In dit hoofdstuk leest u wat u moet doen als u de minerale oliën:
• verzendt onder schorsing van accijns (6.1.)
• uitslaat tot verbruik met betaling van accijns (6.2.)

6.1.3 M
 inerale oliën verzenden naar een plaats in een andere
lidstaat waar ze het grondgebied van de Unie verlaten
Verzendt u minerale oliën naar een land buiten de Unie? Kijk in het
Handboek EMCS wat de procedures zijn.

6.2 Uitslag tot verbruik met betaling van accijns
6.1	Minerale oliën verzenden onder schorsing van accijns
Hebt u een Vergunning fictieve accijnsgoederenplaats handelaar in minerale
oliën? U mag dan minerale oliën verzenden vanuit uw fictieve
accijnsgoederenplaats onder schorsing van accijns naar een:
• andere (fictieve) accijnsgoederenplaats in Nederland
• belastingentrepot
• geregistreerde geadresseerde in een andere Unie-lidstaat
• geadresseerde in een andere Unie-lidstaat voor gebruik in het
kader van diplomatieke betrekkingen of door internationale
instellingen (volgens artikel 69 van de Wet op de accijns)
• plaats waar de minerale oliën het grondgebied van de Unie
verlaten

De fictieve accijnsgoederenplaats is een accijnsschorsingsregeling.
Zijn de accijnsgoederen op een andere manier dan voorgeschreven
onttrokken uit uw fictieve accijnsgoederenplaats? Dan ziet de
Douane dit als uitslag tot verbruik. U moet daar aangifte tot
verbruik voor doen, en u moet belastingen betalen voor de uitslag
tot verbruik (dit geldt ook voor de voorraadheffing).
Let op!
U mag géén minerale oliën uit uw fictieve accijnsgoederenplaats
uitslaan tot verbruik.

Op het moment dat u de goederen ontvangt, dient u een voorlopig
e-AD in om de minerale oliën onder schorsing van accijns te
verzenden. Over het moment van ontvangst leest u meer in de
paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3 van dit informatieblad.
Kijk voor de procedures in het Handboek EMCS.
6.1.1	Minerale oliën verzenden naar een (fictieve) accijns
goederenplaats in Nederland, een belastingentrepot of
een geregistreerde geadresseerde in een andere lidstaat
van de Unie
Gaat u minerale oliën verzenden naar een fictieve accijnsgoederenplaats in Nederland, een belastingentrepot of een geregistreerde
geadresseerde in een andere lidstaat van de Unie? Kijk voor de
procedures in het Handboek EMCS.
6.1.2	Minerale oliën verzenden naar een andere lidstaat van
de Unie voor diplomatieke betrekkingen of internationale
instellingen (als bedoeld in artikel 69 van de Wet op
de accijns)
Ook hiervoor gelden de procedures zoals beschreven onder punt
6.1.1 van dit informatieblad. U moet daarnaast een Certificaat van
vrijstelling met de minerale oliën meesturen. De geadresseerde die
is gevestigd in een andere lidstaat van de Unie, maakt dit certificaat
op. Hij moet dit aan u zenden, zodat u het met de minerale oliën
kunt meesturen. Het formulier staat in de bijlage van Verordening
(EG) nr. 31/96 (Pb EG 96, L 8).
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