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Aanvraag 
Vergunning Toegelaten Exporteur
(zelfafgifte certificaten inzake goederenverkeer A.TR.)

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u aan: een ‘Vergunning Toegelaten 
Exporteur’ (zelfafgifte certificaten inzake goederenverkeer A.TR.). 
Met deze vergunning mag u certificaten ‘inzake goederenverkeer 
A.TR.’ afgeven bij de uitvoer van goederen uit het vrije verkeer van 
de Europese Unie naar Turkije. 

Lees ook de toelichting bij deze aanvraag.

Beantwoord de vragen volledig. Gebruik dit formulier ook 
als u een wijziging wilt doorgeven. Beantwoord dan alleen 
vraag 1a, 1b en 1c en de vraag of de vragen waarvoor de gegevens 
zijn veranderd.

Bijlagen
Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg invulruimte? Ga dan 
verder op een bijlage. Zet op elke bijlage uw naam en handtekening.

Meer informatie
Hebt u vragen over dit formulier? Neem contact op met 
DouaneTelefoon, 0800 - 0143.

Opsturen
Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar: 
Douane 
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen

1 Gegevens aanvraag

1a Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en plaats

1b Inschrijvingsnummer KvK

1c EORI-nummer of RSIN

1d Contactpersoon binnen uw 
onderneming voor de Douane

Naam

Functie

Telefoonnummer

2 Soort aanvraag

Soort aanvraag



18
 2

64
 1

1 
02

*182641102*
1 8 2 6 4 1 1 0 2

02 van 03

3 Ondernemingen in andere lidstaten van de Europese Unie

Ondernemingen in andere 
lidstaten van de Europese 
Unie

4 Plaats van de boekhouding/administratie en soort van de boekhouding/administratie

Plaats

Soort

5 Ingangsdatum

Ingangsdatum

6 Aanvullende inlichtingen

Aanvullende inlichtingen

7 Ondertekening

Naam

Plaats

Datum

Uw handtekening 
Schrijf binnen het vak

Aantal bijlagen



03 van 03

 Toelichting bij de aanvraag voor een ‘Vergunning Toegelaten Exporteur’ (zelfafgifte certificaten inzake goederenverkeer A.TR.)

1 Aanvrager
1a Vermeld de volledige naam en het volledige adres van de 

aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning 
moet worden afgegeven.

1c Uw EORI-nummer bestaat uit uw RSIN/fiscaal nummer met 
een aanvulling. Hebt u nog geen EORI-nummer? Vul dan uw 
RSIN/fiscaal nummer in.

1d Vermeld de naam, de functie en het telefoonnummer van de 
persoon met wie wij contact kunnen opnemen.

2 Soort aanvraag
Gebruik minimaal een van de volgende codes:
1 = eerste aanvraag
2 =  aanvraag voor wijziging van de vergunning (vermeld ook 

het nummer van de vergunning)
3 = aanvraag voor een grensoverschrijdende vergunning

3 Ondernemingen in andere lidstaten van de Europese Unie 
Vul deze vraag alleen in als uw aanvraag gaat over een grens-
overschrijdende vergunning.

Vermeld dan de volledige naam en het volledige adres van de 
ondernemingen die in andere lidstaten van de Europese Unie 
zijn gevestigd en die certificaten ‘inzake goederenverkeer A.TR.’ 
gaan opstellen op basis van uw vergunning.

4 Plaats van de boekhouding/administratie en soort 
boekhouding/administratie
Vul de plaats in waar u de boekhouding bijhoudt. Dit is de plaats 
waar de handels- en belastingdocumenten en andere boek-
houdkundige bewijsstukken van de aanvrager worden bewaard 
of waar deze bewijsstukken namens hem worden bewaard. 
Vermeld ook het soort boekhoudsysteem dat u gebruikt.

Vermeld ook de soort administratie (vul hier ‘voorraad administratie’ 
in). Met administratie bedoelen we alle informatie en technische 
bijzonderheden waarmee de Douane de certificaten A.TR. kan 
controleren.

5 Ingangsdatum
Vermeld de datum waarop de vergunning moet gaan gelden.

6 Aanvullende informatie
Vermeld alle andere gegevens die belangrijk zijn.
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