
Douane 

Over dit formulier
Over dit formulier

Met dit formulier vraagt u een Vergunning douane-entrepot aan. De vergunning geeft u toestemming om de douanebe-
stemming douane-entrepot te gebruiken. Vul de vragen volledig in. Bij dit formulier vindt u een toelichting op de vragen.

Gebruik dit formulier ook als u een wijziging wilt doorgeven. Vul dan alleen de vragen 1A, 1B en 1C in en de vraag of de 
vragen waarvoor de gegevens zijn gewijzigd.

Bijlagen
Stuur een origineel uittreksel mee uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel mag niet ouder 
zijn dan zes maanden. Als u bij een vraag niet voldoende invulruimte heeft, ga dan verder op een eigen bijlage. Zet op elke 
bijlage duidelijk uw naam en handtekening.

Ondertekening
Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar uw Douanekantoor klantbehandeling Bonaire,  
Kaya LD Gerharts 12, telefoon: 715-8585. U kunt hiervoor ook kijken op http://www.belastingdienst-cn.nl

Aanvraag
Vergunning douane-entrepot

       1 Gebruiksaanwijzing

       2 Gegevens aanvraag

1.  Aanvrager  

Naam of bedrijfsnaam

|                     

Adres

|    

Wijk / plaats & Eiland

|    
Telefoonnummer              KvK nummer       

|                  |

Emailadres                Crib nummer

|                  |   
 

2. Contactpersoon binnen uw onderneming voor de Douane 
 
Naam
 
|    

Functie

|    
Telefoonnummer         

|                  
 
 
3. Douanebestemming 
 
|                  
 
Douane-entrepot
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4. Soort aanvraag 
 
|                     
 
|                     

 
5. Niet van toepassing 
 
|                     

 
6. Plaats van de boekhouding/administratie en soort van de boekhouding/administratie

|                     
 
|                     
 
|                     
 
|                     

 
7. Geldigheidsduur van de vergunning

Ingangsdatum               Vervaldatum      

|                  |

 
8. Onder de douanebestemming te plaatsen goederen

GN-code

|                     

Omschrijving

|    

Hoeveelheid               Waarde 

|                  | $
 
 
9. Niet van toepassing.  

|                     

Aanvraag Vergunning douane-entrepot

10. Omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden
 
|                     
 
|                     
 
|                     
 
|                     
 
|                     

11. Economische voorwaarden

|                     
 
|                     
 
|                     
 
|                     
 
|                     



3 van 6

12. Douanekanto(o)r(en) 
 
Plaatsing
|                     

Aanzuivering

|    

Controlekanto(o)r(en)               

|                
 
 
13. Identificatie 

|                     
 
 
14. Niet van toepassing

|                     
 
 
15. Vereenvoudigde procedures

a. Plaatsing

|                     

b. Aanzuivering

|    
 
 
16. Overbrenging

|                     
 
 
17. Niet van toepassing

|                     
 
 
18. Niet van toepassing

|                     
 
 
19. Type douane-entrepot

|                     
 
 
20. Soort sluiting douane-entrepot 

|                     
 
 
21. Termijn voor het voorleggen van de voorraadstaat

|                     
 
 
22. Niet van toepassing 

|                     
 
Aanvraag Vergunning douane-entrepot 
 
 
23. Opslag van niet onder de bestemming douane-entrepots geplaatste goederen 

GN-code

|                     

Omschrijving

|    

Categorie/douaneregeling

|                  
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24. Gebruikelijke behandelingen 

|                     
 
 
25. Tijdelijke uitslag. Doel 

|                     
 
 
26. Aanvullende inlichtingen

|                     
 
|                     
 
|                     
 
|                     
 
|                     

|                     
 
|                     
 
|                     
 
|                     
 
|                     

       4 Ondertekening

Naam

|                     

Datum

|    

 
 
Handtekening

|    
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Algemeen
Er wordt verwezen naar Douane- en Accijnswet BES, het Uitvoeringsbesluit Douane en Accijns BES en de Ministeriële 
Regeling Douane en Accijns BES. 

3. Douanebestemming
Vermeld de douanebestemming waaronder de in punt 7 vermelde goederen zijn te plaatsen. De douaneregeling is 
douane-entrepot (reeds ingevuld).

4. Soort aanvraag
Ten minste een van de volgende codes moet worden gebruikt:
1 = eerste aanvraag
2 =  aanvraag voor wijziging of verlenging van de vergunning (onder opgave van het nummer van de desbetreffende 

vergunning)

5. Niet van toepassing

6. Plaats van de boekhouding/administratie en soort boekhouding/administratie
Vul de plaats in waar de boekhouding wordt bijgehouden. Dit is de plaats waar de handels- en belastingdocumenten en 
andere boekhoudkundige bescheiden van de aanvrager worden bewaard of waar dergelijke stukken namens hem worden 
bewaard. Vermeld ook het soort boekhoudsysteem dat wordt gebruikt. Vermeld ook de voor de douanebestemming te 
gebruiken soort administratie (voorraadadministratie). Administratie betekent: de gegevens die alle nodige informatie en 
technische bijzonderheden bevatten aan de hand waarvan de douaneautoriteiten het gebruik van de douanebestemming 
kunnen controleren.

7. Geldigheidsduur van de vergunning
In punt 6a de datum vermelden waarop de vergunning in werking zou moeten treden (dag - maand - jaar). In principe kan 
de vergunning niet eerder in werking treden dan op de dag van afgifte. In dit geval “datum van afgifte” vermelden. Een 
vervaldatum kan in punt 6b worden. 

8. Onder de bestemming te plaatsen goederen
GN-code
Vermeld de volledige code volgens de gecombineerde nomenclatuur (acht cijfers).
Noot: Indien de aanvraag betrekking heeft op verschillende soorten goederen, kan bij de “GN-code” “diverse” worden vermeld. Vermeld in dit geval 
de aard van de goederen bij de “Omschrijving“. Het is dan niet nodig bij de andere punten gegevens te verstrekken over de GN-code, de hoeveelheid 
en de waarde van de goederen.

Omschrijving
Geef de handelsomschrijving en/of technische beschrijving.
Noot: Indien de aanvraag betrekking heeft op verschillende soorten goederen, moet bij “Omschrijving” de aard van de goederen worden vermeld.

Hoeveelheid
Vermeld de geraamde hoeveelheid onder de bestemming te plaatsen goederen.
Noot: De hoeveelheid hoeft niet te worden vermeld wanneer de aanvraag betrekking heeft op verschillende soorten goederen.

Waarde
Vermeld de geraamde waarde, in Amerikaanse dollars of in een andere valuta, van de
onder de douanebestemming te plaatsen goederen.
Noot: De waarde hoeft niet te worden vermeld wanneer de aanvraag betrekking heeft op verschillende soorten goederen.

9. Niet van toepassing

10. Gegevens over de voorgenomen werkzaamheden
Geef een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden (bijv. gegevens over de werkzaamheden die op grond van 
een Ioonveredelingscontract zullen worden uitgevoerd of de soort gebruikelijke behandeling die de onder de bestemming 
geplaatste
goederen zullen ondergaan). Vermeld ook de plaats(en) waar deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

Indien van toepassing, dienen naam, adres en functie van andere betrokken bedrijven te worden vermeld.
Indien het de bedoeling is rechten en plichten over te dragen, dienen in punt 9, zo mogelijk, de  gegevens te worden 
vermeld over de persoon aan wie de overdracht geschiedt.

11. Economische voorwaarden
Hier moet de economische behoefte aan een douane-entrepot worden
vermeld.

12. Douanekantoren
Vermeld de voorgestelde douanekantoren.

13. Identificatie
Vermeld in punt 12 het voorgenomen identificatiemiddel met behulp van ten minste een van de volgende codes:
1 = volgnummer of fabricagenummer
2 = loodjes, zegels, stempels of andere merktekens
3 = monsters, stalen, tekeningen of technische beschrijvingen
4 = analyses
5 = andere identificatiemiddelen (te vermelden bij punt 25 “Aanvullende inlichtingen”)
Artikelen 2.44 en 2.45 van het besluit.

14. Niet van toepassing
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15. Vereenvoudigde procedures
a.  Indien de aanvrager vereenvoudigde procedures wil gebruiken om de goederen onder de regeling te plaatsen, moet ten min-

ste een van de volgende codes worden ingevuld:
 1 = onvolledige aangifte 
 2 = vereenvoudigde aangifteprocedure 

b.  Indien de aanvrager vereenvoudigde procedures wil gebruiken om de regeling aan te zuiveren, moet dit met behulp van de-
zelfde codes als voor punt 15a worden vermeld.

16. Overbrenging
Indien het de bedoeling is dat de goederen worden overgebracht, dienen de voorgenomen overbrengingsformaliteiten te wor-
den vermeld door ten minste een van de volgende codes te gebruiken:

1 =  zonder douaneformaliteiten tussen de verschillende in de aanvraag vermelde plaatsen
2 =   overbrenging van het kantoor van binnenkomst naar het bedrijf van de aanvrager of de betrokkene onder dekking van de 

aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling
3 =  overbrenging naar het kantoor van uitgang met het oog op wederuitvoer onder dekking van een douaneregeling
4 =  overbrenging tussen vergunninghouders
    
Noot: Overbrenging is niet mogelijk wanneer de plaats van vertrek of aankomst een gesloten douane-entrepot is.
Noot bij code 4: Bij punt 25 de voorgestelde procedure vermelden

17. Niet van toepassing 

18. Niet van toepassing

19. Type douane-entrepot
Vermeld een van de volgende types: een ieder, beheerder. Vermeld daarnaast een open entrepot of een entrepot met ambtelijke 
sluiting

20. Douane-entrepot
Vermeld nauwkeurig de plaats die bedoeld is als douane-entrepot dienst te doen.

21. Termijn voor het voorleggen van de voorraadstaat
Stel een termijn voor.

22. Verliespercentage
Eventuele gegevens over verliespercentage(s).

23. Opslag van niet onder een douanebestemming geplaatste goederen
GN-code en Omschrijving
Wanneer het voornemen bestaat goederen gezamenlijk op te slaan, dienen de achtcijfercode van de GN, de handelskwaliteit en 
de technische kenmerken van de goederen te worden vermeld. In alle andere gevallen is het voldoende de handelsomschrijving 
en/of technische omschrijving van de goederen te geven. Als de opslag van niet onder een bestemming geplaatste goederen 
betrekking heeft op verschillende soorten goederen of, indien de opslag van niet onder een bestemming geplaatste goederen 
betrekking heeft op verschillende soorten goederen kan in het punt “GN-code” “diverse” worden vermeld. In dit geval dient de 
aard van de goederen die zullen worden opgeslagen in het punt “Omschrijving” te worden vermeld.

Categorie/douaneprocedure
Vermeld wat van toepassing is:
1 = vrije landbouwproducten
2 = vrije industrieproducten
3 = geen vrije landbouwproducten
4 = geen vrije industrieproducten

En vermeld de eventuele douaneprocedure die op de goederen van toepassing is.

24. Gebruikelijke behandelingen
In te vullen indien gebruikelijke behandelingen worden voorzien.

25. Tijdelijke uitslag. Doel
In te vullen indien het de bedoeling is dat de goederen het douane-entrepot tijdelijk verlaten.

26. Aanvullende inlichtingen
Vermeld alle andere gegevens die in verband met de hiervoor vermelde vragen nuttig worden geacht.


