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1. Algemeen
Situering en doel
Deze handleiding vermeldt de douaneformaliteiten voor de bunkerhandelaren die vanuit
Belgische depots zeegaande vaartuigen, andere dan pleziervaartuigen, met brandstoffen
en/of smeermiddelen bevoorraden die in een Nederlandse haven of in een Belgische
haven zijn aangemeerd.
Ze voorziet in nadere richtlijnen over de toepassing van de vereenvoudigde douane- en
accijnsregeling inzake bunkering die via een bilateraal administratief akkoord werd
overeengekomen tussen Nederland en België, genoemd “Zeevaartbunkerprocedure
2019”.
Het kan gaan om een uitvoerprocedure voor uniegoederen of
een
wederuitvoerprocedure voor niet-uniegoederen.
Belgische bunkerbedrijven die zeeschepen bevoorraden in een Nederlandse of Belgische
haven met unie-accijnsgoederen onder accijnsschorsingsregeling vanuit Nederlandse
depots vallen onder de Nederlandse wetgeving en moeten beschikken over een
Nederlandse vergunning Accijnsgoederenplaats en een Nederlandse vergunning erkend
bunkeraar. Ik verwijs hiervoor naar de presentatie van de Nederlandse douane die werd
getoond op de infosessie “Zeevaartbunkerprocedure 2019” van 9 april 2019 en werd
gevoegd in bijlage 15.4.
De Belgische bunkerbedrijven die beschikken over een vergunning particulier douaneentrepot waarin varende douane-entrepots zijn opgenomen kunnen deze vergunning
grensoverschrijdend gebruiken.
De Belgische Administratie van de Douane & Accijnzen en de Nederlandse
belastingdienst Douane Landelijk Kantoor hebben ook besloten dat de bunkerreceipts
grensoverschrijdend aanvaard worden om de uitgang uit de Gemeenschap te bewijzen
van de goederen die worden gebunkerd in België of in Nederland.
Nieuw is dat diegenen die de zeevaartbunkerprocedure 2019 willen toepassen naast hun
vergunning erkend entrepothouder of particulier douane-entrepot moeten beschikken
over een vergunning erkend bunkeraar (zie verder 4.).
Indien een bunkerbedrijf niet voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een
vergunning erkend bunkeraar kan hij niet bunkeren onder de vereenvoudigde regeling
Zeevaartbunkerprocedure 2019 maar wel onder de normale procedures die gelden
inzake douane-en accijnswetgeving.
Volledigheidshalve wordt ook de normale werkwijze inzake bunkering kort beschreven (zie
verder 5.).
Meer informatie kan u vinden op de internetsite van FOD Financiën, Douane en Accijnzen,
Ondernemingen, Accijnzen, Procedure Zeevaartbunkering.
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Definities
a. “Energieproducten en smeermiddelen”: de vloeibare of gasvormige
energieproducten bedoeld bij artikel 415 van de Programmawet van 27
december 2004.
b. “Accijnsgoederen”: de energieproducten als bedoeld in artikel 418 van de
Programmawet van 27 december 2004, voor zover zij de douanestatus van
Uniegoederen hebben.
c. “Erkend bunkeraar”: de houder van een vergunning erkend bunkeraar
afgeleverd in het kader van de “Zeevaartbunkerprocedure 2019” vastgestelde
vereenvoudigde procedures.
d. “Zeegaand vaartuig”: vaartuig voor de vaart op volle zee, met uitzondering van
pleziervaartuigen.
e. “Pleziervaartuig”: vaartuig als bedoeld in artikel 429, §1, g) van de
Programmawet van 27 december 2004.
f.

“Bunkergeleidedocument”: het document bedoeld onder Titel 7.
‘Bunkergeleidedocument’ en bijlage 15.2 ‘Bunkergeleidedocument’ van deze
handleiding.

g. “Bunkerreceipt”: het bewijs van levering van energieproducten en
smeermiddelen aan boord van een zeegaand vaartuig.
h. “Vergunning particulier douane-entrepot”: de vergunning als bedoeld in artikel
211, lid 1 onder b, DWU en artikel 203, onder c, Ge.vo..
i.

“Varend douane-entrepot”: tanklichter waarvoor aan de erkend bunkeraar een
vergunning particulier douane-entrepot is verleend. Uitsluitend van toepassing
voor de gebruikers van de zeevaartbunkerprocedure 2019.

j.

“belastingentrepot”: plaats waarvoor een vergunning erkend entrepothouder is
verleend.

Afkortingen
AAD&A
CABC/SBC
TAO
EE
DE
AGP
BGD

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Administratieve en Boekhoudkundige Controle / System Based Control
Team Aangifte Opvolging
Erkend Entrepothouder
Douane-entrepot
Accijnsgoederenplaats = Nederlandse benaming voor Erkend Entrepothouder
Bunkergeleidedocument
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2. Wettelijke basis
Europese wetgeving
-

Artikel 269, lid 2 c) en lid 3 van de Verordening (EU) 925/2013 van het Europees Parlement
en van de Raad van 9 oktober 2013: de formaliteiten in verband met de aangifte ten
uitvoer zijn van toepassing wanneer uniegoederen vrij van belasting worden geleverd als
scheepsproviand, ongeacht de bestemming van het zeeschip

-

Artikel 31 van 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, dat de
lidstaten toestaat om een vereenvoudigde procedure vast te stellen voor veelvuldige en
regelmatige overbrengingen van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling die
op de grondgebieden van die lidstaten plaatsvinden

-

Artikelen 158 t/m 196 en 263 t/m 270 van de Verordening (EU) 952/2013 van het Europees
Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van
de Unie, alsmede de artikelen 145 t/m 150 en 244 t/m 248 van de Gedelegeerde
Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van
Verordening (EU) 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels
betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie en de artikelen
221, 222, 226 t/m 247, 327 t/m 336 en 340 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van
de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor
enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

-

Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003, tot herstructurering van de
communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit.

-

Accijnsrichtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene
regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG.

-

Verordening (EU) 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013
tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (DWU).

-

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling
van Verordening (EU) 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels
betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (Ge.Vo.).

-

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende
nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de
Unie (Uitv.Vo.).

Nationale wetgeving
-

Programmawet van 27 december 2004
Koninklijk Besluit van 28 juni 2015 betreffende de belasting van energieproducten
en elektriciteit
Wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen

-

Instructies en reglementeringen
-

Instructie Douane-Entrepots
Circulaire 2019/C/104 inzake bunkering van zeeschepen
(Zeevaartbunkerprocedure 2019)
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-

Circulaire 2019/C/55 betreffende energieproducten en elektriciteit

3. Toegelaten bunkerbewegingen
Zeevaartbunkerprocedure 2019
Bunkeraar met Belgische vergunning Erkend Bunkeraar
a. in België Unie-accijnsgoederen betrekken en deze vanuit een
Belgisch belastingentrepot in België bunkeren, eventueel via het
grondgebied van Nederland;
b. in België Unie-accijnsgoederen betrekken en deze vanuit een
Belgisch belastingentrepot in Nederland bunkeren;
c. in Nederland of in België Unie-niet-accijnsgoederen betrekken en
deze in Nederland of België bunkeren;
d. vanuit zijn particulier douane-entrepot in België niet-Uniegoederen in
Nederland bunkeren;
e. indien hij beschikt over een varend douane-entrepot, daarin in
Nederland of in België niet-Uniegoederen plaatsen en deze
vervolgens in Nederland of België bunkeren.

Bunkeraar met Nederlandse vergunning Erkend Bunkeraar
a. in Nederland Unie-accijnsgoederen betrekken en deze vanuit een
Nederlandse accijnsgoederenplaats in Nederland bunkeren,
eventueel via het grondgebied van België;
b. in Nederland Unie-accijnsgoederen betrekken en deze vanuit een
Nederlandse accijnsgoederenplaats in België bunkeren;
c. in België Unie-niet-accijnsgoederen betrekken en deze in België of
Nederland bunkeren;
d. vanuit zijn particulier douane-entrepot in Nederland nietUniegoederen in België bunkeren;
e. als hij beschikt over een varend douane-entrepot, daarin in België
niet-Uniegoederen plaatsen en deze vervolgens in België of
Nederland bunkeren.
Energieproducten en smeermiddelen moeten steeds worden geleverd in bulk.
Energieproducten en smeermiddelen die uitsluitend kunnen dienen als smeermiddel
mogen verpakt zijn.
Accijnsgoederen, met uitzondering van additieven, moeten worden gebunkerd met
een tanklichter. Indien het noodzakelijk is om accijnsgoederen te bunkeren met een
tankauto moet dit gebeuren in de normale procedure zoals vermeld in 5.
Het is niet toegestaan om met gebruikmaking van de zeevaartbunkerprocedure
2019 energieproducten en smeermiddelen over te brengen over andere
grondgebieden dan die van België en Nederland.
De zeevaartbunkerprocedure 2019 is niet van toepassing op accijnsgoederen die
zijn uitgeslagen tot verbruik.
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4. Belgische vergunning Erkend Bunkeraar
Voor het gebruik van de vereenvoudigde regeling “zeevaartbunkerprocedure 2019”
moet de bunkeraar beschikken over een vergunning erkend bunkeraar.
De vergunning erkend bunkeraar moet worden aangevraagd bij het team
Vergunningen van Operaties 2de lijnscontrole van AAD&A bevoegd over de plaats waar
de exploitatiezetel van de bunkerfirma is gevestigd met het aanvraagformulier
gevoegd in bijlage15.1.
Voorwaarden:
De vergunning erkend bunkeraar wordt slechts verleend voor energieproducten en
smeermiddelen indien de bunkeraar:
-

-

-

veelvuldig en regelmatig (per kalendermaand minimum vier grensoverschrijdende
overbrengingen) energieproducten en smeermiddelen grensoverschrijdend
bunkert aan zeegaande vaartuigen;
over een administratieve organisatie beschikt, die de juiste, tijdige en volledige
vastlegging van de bedrijfshandelingen die betrekking hebben op de
zeevaartbunkerprocedure 2019 waarborgt. Naast een voorraadadministratie voor
niet-uniegoederen in DE en een voorraadadministratie voor unie-accijnsgoederen
in belastingentrepot moet ook een voorraadadministratie worden gehouden voor
uniegoederen, andere dan accijnsgoederen die worden gebunkerd volgens de
zeevaartbunkerprocedure 2019;
voor accijnsgoederen zelf beschikt over een eigen vergunning EE;
voor niet-Uniegoederen zelf beschikt over een eigen vergunning particulier
douane-entrepot.

De erkend bunkeraar is verplicht om de vergunningafgevende dienst te informeren over
elke wijziging die gevolgen heeft op de toepassing van de zeevaartbunkerprocedure
2019.
De vergunning erkend bunkeraar kan worden ingetrokken:
-

als de erkend bunkeraar niet (meer) voldoet aan de voorwaarden van de
zeevaartbunkerprocedure 2019;
bij misbruik van de zeevaartbunkerprocedure 2019 of poging daartoe, eventueel
samen met de intrekking van de vergunning EE of particulier douane-entrepot;
op verzoek van de erkend bunkeraar;
als de erkend bunkeraar daarvan geen gebruik meer maakt.
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5. Procedure Bunkeren van zeegaande vaartuigen Normale procedure
Volledigheidshalve wordt de normale regeling voor bunkering hier kort geschetst.

Bunkering van niet-uniegoederen na opslag in particulier douaneentrepot
Soort goederen

Voorgaande regeling

Niet-uniegoederen
(accijnsgoederen of nietaccijnsgoederen)

Aangifte tot opslag
In particulier douaneentrepot (regeling J)

Douane-entrepot
Inslagdocument

IM A (7100 - 7A1)

Opslag en uitslag
Inschrijven en
onmiddellijk
uitschrijven uit
voorraadadministratie
douane-entrepot

Levering als bunkers

EX A (3171)

Let op! Een vaartuig kan in de normale procedure geen varend douane-entrepot
zijn, het betreft dus enkel een fictieve inschrijving in de voorraadadministratie
gevolgd door een onmiddellijke aangifte wederuitvoer voor de bunkering.

Bunkering van uniegoederen na aankoop in belastingentrepot
Soort goederen

UnieAccijnsgoederen
(gasolie- stookolie)

Voorgaande regeling

Accijnsschorsingsregeling

Belastingentrepot Inslag

E-ad van leverancier (bv.
raffinaderij, opslagbedrijf,
…)

Opslag
en uitslag

Levering als
boordprovisie

Inschrijven en
onmiddellijk
uitschrijven uit
voorraadadministratie
belastingentrepot

E-AD uitvoer +EX A (1045)

Let op! Een vaartuig kan geen belastingentrepot zijn, het betreft dus enkel een
fictieve inschrijving in de voorraadadministratie gevolgd door een onmiddellijke eAD-uitvoer en uitvoeraangifte voor de bunkering.
Er kan geen opslag zijn onder accijnsschorsingsregeling in een vaartuig.

Bunkering van uniegoederen, andere dan accijnsgoederen bv.
smeermiddelen
Soort goederen

Uniegoederen

Voorgaande
regeling

Nihil
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6. Vereenvoudigde « Zeevaartbunkerprocedure 2019 »
met Belgische vergunning Erkend Bunkeraar
Werking van de Zeevaartbunkerprocedure 2019
Belgische bunkerbedrijven die zeeschepen bevoorraden in een Nederlandse of
Belgische haven met unie-accijnsgoederen onder accijnsschorsingsregeling vanuit
een Belgische belastingentrepot vallen onder de Belgische wetgeving en moeten
beschikken over een Belgische vergunning erkend entrepothouder en een Belgische
vergunning erkend bunkeraar.
Belgische bunkerbedrijven die zeeschepen bevoorraden in een Nederlandse of
Belgische haven met unie-accijnsgoederen onder accijnsschorsingsregeling vanuit
een Nederlandse accijnsgoederenplaats vallen onder de Nederlandse wetgeving en
moeten beschikken over een Nederlandse vergunning Accijnsgoederenplaats en een
Nederlandse vergunning erkend bunkeraar.
De Belgische bunkerbedrijven die beschikken over een vergunning particulier douaneentrepot waarin varende douane-entrepots zijn opgenomen kunnen deze vergunning
grensoverschrijdend in Nederland en België gebruiken maar enkel in het kader van de
zeevaartbunkerprocedure 2019.
De erkend bunkeraar doet voorafgaand aan de bunkering van energieproducten en
smeermiddelen een aangifte ten uitvoer of een aangifte tot wederuitvoer in de lidstaat
waar de vergunning erkend bunkeraar is verleend. De ten uitvoer of tot wederuitvoer
aangegeven hoeveelheid wordt vermeld op een BGD. De aangifte ten uitvoer of tot
wederuitvoer wordt opgesteld op het ogenblik van belading in de raffinaderij of het
opslagbedrijf.
Een aangifte ten uitvoer wordt gedaan voor Uniegoederen.
Een aangifte tot wederuitvoer wordt gedaan voor niet-Uniegoederen.
Rekening houdende met het feit dat de bestaande vergunningen domiciliëring uitvoer
en wederuitvoer , in toepassing van artikel 150, lid 5 van de Gedelegeerde Verordening
niet automatisch kunnen worden vervangen door een vergunning voor inschrijving in de
administratie voor accijnsgoederen en om een uniforme toepassing in Nederland en
België te garanderen, en een uniforme werking te verkrijgen voor unie- en nietuniegoederen zal voor de nieuwe zeevaartbunkerprocedure 2019 uitsluitend gebruik
kunnen worden gemaakt van de standaardaangifte bij uitvoer of wederuitvoer.
De ten uitvoer of tot wederuitvoer aangegeven energieproducten en smeermiddelen
moeten binnen 1 kalendermaand na de datum waarop de douane de
energieproducten en smeermiddelen voor uitvoer of wederuitvoer heeft vrijgegeven,
worden gebunkerd. De hoeveelheid op het BGD moet dus binnen 1 kalendermaand
gebunkerd zijn. Vb. aangegeven tot (weder)uitvoer op 15 maart, uiterlijk gebunkerd op
15 april. Het BGD kan maximaal voor 1 kalendermaand verlengd worden.
De erkend bunkeraar schrijft de unie-accijnsgoederen die hij ontving van zijn leverancier
(raffinaderij, opslagplaats, …) aan in de voorraadadministratie van zijn belastingentrepot
met verwijzing naar het e-AD van de leverancier. Hij doet een aangifte ten uitvoer en
neemt de volledige hoeveelheid unie-accijnsgoederen over op een BGD. In de
voorraadadministratie van het belastingentrepot wordt de volledige hoeveelheid
uitgeschreven met verwijzing naar de uitvoeraangifte en het BGD (zie verder 7. en bijlage
15.2.).
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Met toepassing van de zeevaartbunkerprocedure 2019 moet GEEN e-AD uitvoer worden
opgemaakt bij levering van unie-accijnsgoederen onder accijnsschorsingsregeling
vanuit een Belgisch belastingentrepot of een Nederlandse accijnsgoederenplaats.
indien de erkend bunkeraar niet-uniegoederen van zijn leverancier (raffinaderij,
opslagplaats, …) ontving, schrijft hij deze aan in de voorraadadministratie van zijn
douane-entrepot met verwijzing naar het opslagdocument. De volledige hoeveelheid
niet-uniegoederen worden aangegeven ter wederuitvoer en worden volledig
overgenomen op het BGD. In de voorraadadministratie wordt verwezen naar de
wederuitvoeraangifte en het BGD.
De aanzuivering van zijn voorraadadministratie wordt vermeld in 11.

Aangifte tot wederuitvoer voor niet-uniegoederen of aangifte tot
uitvoer voor uniegoederen, andere dan accijnsgoederen
Een aangifte ten uitvoer of wederuitvoer in de vorm van een vereenvoudigde aangifte
is momenteel niet operationeel in PLDA.
Voor de aangifte tot wederuitvoer of uitvoer van uniegoederen, andere dan
accijnsgoederen bv. smeermiddelen met een standaard douaneaangifte als bedoeld
in artikel 162 DWU geldt het volgende:

a. De erkend bunkeraar doet een aangifte voor de exacte hoeveelheid
energieproducten of andere goederen, dan accijnsgoederen van één
enkele belading van een depot (raffinaderij, opslagbedrijf, …) in de
tanklichter
of
tankauto
(enkel
smeermiddelen)
waarmee
de
energieproducten en andere goederen, dan accijnsgoederen zullen worden
gebunkerd.
b. De erkend bunkeraar maakt een elektronische aangifte ten wederuitvoer of
uitvoer type A in PLDA voor de exacte hoeveelheid energieproducten en
andere goederen dan accijnsgoederen van één belading in de tanklichter
waarmee zal worden gebunkerd met kantoor van uitgang de haven van de
regio waar de exploitatiezetel van de Belgische erkend bunkeraar is
gevestigd bv. Erkend bunkeraar gevestigd in Antwerpen, haven van uitgang
=Antwerpen, ook al worden de goederen in Rotterdam gebunkerd.
c. Als de Belgische erkend bunkeraar in Nederland niet-Uniegoederen
opneemt in zijn varend particulier douane-entrepot (tanklichter) moet hij de
aangifte tot wederuitvoer in België indienen. In de wederuitvoeraangifte van
een Belgische erkend bunkeraar is de haven van uitgang steeds de haven
van de regio waar de exploitatiezetel van de Belgische erkend bunkeraar is
gevestigd.
d. De bunkering mag in delen plaatsvinden in België en Nederland.
e. Hij vermeldt de hoeveelheid vermeld op de aangifte tot wederuitvoer of
uitvoer op een BGD (verdere werking BGD zie verder 7. en bijlage 15.2.);
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De procedure bij bunkering is bepaald in 8. van deze handleiding. Voor de bevestiging
van de uitgang en de aanzuivering van de procedure is 11. van toepassing.

Aangifte tot uitvoer voor unie-accijnsgoederen
Voor de aangifte tot uitvoer van accijnsgoederen met een standaard douaneaangifte
geldt het volgende:
a. De erkend bunkeraar doet een aangifte voor exact de hoeveelheid
energieproducten van één enkele belading van een depot (raffinaderij,
opslagbedrijf, …) in de tanklichter waarmee de energieproducten zullen
worden gebunkerd.
b. De erkend bunkeraar zendt een elektronische aangifte ten uitvoer type A in
PLDA in voor de exacte hoeveelheid energieproducten van één belading in
de tanklichter waarmee zal worden gebunkerd met kantoor van uitgang de
haven van de regio waar de exploitatiezetel van de Belgische erkend
bunkeraar is gevestigd bv. Erkend bunkeraar gevestigd in Antwerpen, haven
van uitgang =Antwerpen, ook al worden de goederen in Rotterdam
gebunkerd.
c. De bunkering mag in delen plaatsvinden in België en Nederland.
d. Hij vermeldt de hoeveelheid vermeld op de aangifte tot uitvoer op een BGD
(verdere werking BGD zie verder 7. en bijlage 15.2.).
e. Er wordt geen e-AD uitvoer opgemaakt in EMCS. In vak 40 van de uitvoeraangifte
wordt vermeld “Z-ZVB-(gevolgd door nummer van de vergunning erkend bunkeraar”
De procedure bij bunkering is bepaald in 8. van deze handleiding. Voor de bevestiging
van de uitgang en de aanzuivering van de procedure is 11. van toepassing.

7. Bunkergeleidedocument
De erkend bunkeraar maakt voor elke soort energieproducten en smeermiddelen die
zal worden gebunkerd onmiddellijk na het opmaken van de aangifte tot uitvoer of
wederuitvoer een BGD op. Een model van een BGD en de toelichting voor het invullen
werd gevoegd in bijlage 15.2. Het BGD heeft een uniek nummer als volgt samengesteld:
BGD, 3 eerste letters naam erkend bunkeraar, jaartal, nummer uit doorlopende
nummerreeks vb. BGDABC2019000001.
De energieproducten en smeermiddelen worden onder dekking van het BGD
overgebracht naar de plaats van bunkering.
Voor de unie-accijnsgoederen moet er onder de zeevaartbunkerprocedure 2019 geen
e-AD uitvoer worden opgemaakt.
Het BGD vormt de voorraadadministratie aan boord van de tanklichter of tankauto en
moet een actueel beeld geven van de aanwezige hoeveelheid energieproducten of
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smeermiddelen.
Het BGD moet op elk verzoek van de medewerkers van AAD&A of van de Nederlandse
belastingdienst Douane worden getoond.
De dienst Vergunningen van Operaties 2de lijnscontrole kan, na advies van CABC/SBC
bevoegd over de erkend bunkeraar, in de vergunning erkend bunkeraar toestaan dat
het BGD de vorm heeft van een elektronisch document.
De toestemming wordt uitsluitend verleend indien de erkend bunkeraar waarborgen
biedt voor de authenticiteit en de integriteit van de gegevens. Dit wil zeggen dat het
elektronische BGD:
• Alle gegevens bevat zoals het papieren BGD;
• De opgelegde nummering van de vakken wordt overgenomen;
• Alle eventuele wijzigingen registreert en eventuele aanpassingen moeten
zichtbaar blijven.
Voor het elektronisch BGD gelden verder dezelfde bepalingen als voor het BGD.
Verschillen moeten onmiddellijk na constatering daarvan op het BGD worden
aangetekend:
- Tekort. Indien in dezelfde tankauto of in dezelfde tanklichter
energieproducten en smeermiddelen bevinden met dezelfde GN-code maar
met een verschillende douanestatus, moet het tekort worden aangetekend
op een BGD dat betrekking heeft op de niet-Uniebunkers volgens de
methode van first in first out;
- Tekort. Indien in dezelfde tankauto of in dezelfde tanklichter
energieproducten en smeermiddelen van dezelfde GN-code en met
dezelfde douanestatus bevinden, moet het tekort worden aangetekend
volgens de methode van first in first out;
- Teveel. Indien het verschil bestaat uit een teveel maakt de erkend bunkeraar
voor de meer bevonden hoeveelheid energieproducten en smeermiddelen
onmiddellijk een BGD op volgens de in bijlage 15.2. opgenomen toelichting;
Als het teveel wordt vastgesteld in een tanklichter waarin zich op dat moment
zowel niet-Uniebunkers als Uniebunkers bevinden met dezelfde GN-code
wordt de meer bevonden hoeveelheid energieproducten en smeermiddelen
geacht de douanestatus van niet-Uniegoederen te hebben en neemt de
erkend bunkeraar deze als zodanig op in de voorraadadministratie van zijn
douane-entrepot.

8. Procedure voor bunkeren
Aangifte tot uitvoer of wederuitvoer
Dit wordt besproken in 6.2 voor uitvoer van niet-uniegoederen en uitvoer van
uniegoederen, andere dan accijnsgoederen en in 6.3 voor uitvoer van unieaccijnsgoederen.

Voorafgaande kennisgeving
Kennisgevingen mogen niet geglobaliseerd worden per dag, week, …
De erkend bunkeraar moet elke bunkering ten minste 2 uur voordat deze zal
plaatsvinden per mail melden aan de Controleregie bevoegd voor de plaats waar de
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bunkering zal plaatsvinden op volgende mailadressen:
Regio Antwerpen: da.crc.antwerpen@minfin.fed.be
Regio Gent (Oost-en West-Vlaanderen): douane.post.douane.centr.dc@minfin.fed.be
Deze mail moet volgende gegevens bevatten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam van de vergunninghouder erkend bunkeraar;
Identificatie douane-entrepot of belastingentrepot;
Naam, IMO-en verblijfsnummer van het zeeschip;
Naam, registratienummer en GSM-nummer van het bunkerschip;
Plaats in de haven waar gebunkerd wordt;
Vermoedelijk uur en datum van aanvang van de bunkering;
De hoeveelheid per soort energieproducten alsmede de GN-code;
Nummer van het bunkerreceipt

De melding van bunkeringen in Nederland gaat via het Single Window. Hierover
staat
meer
informatie
in
de
volgende
link:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_v
oor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/maritime-single-window-nederland. Zie
ook de Nederlandse presentatie bijgevoegd in bijlage 15.4.

Bunkeraars die hun bunkeringen via het Single Window melden moeten in het bezit
zijn van een registratie elektronisch aangeven. Meer informatie en het
aanvraagformulier
hiervoor
staat
op
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/progra
mmas_en_formulieren/aanvraag_registratie_elektronisch_berichtenverkeer

In deze laatste informatie en in het aanvraagformulier wordt het woord "bunkeren"
niet genoemd. In het aanvraagformulier moet in vak 2b het hokje Registratie
elektronisch berichtenverkeer Proviand worden aangekruist. Zie ook de Nederlandse
presentatie bijgevoegd in bijlage 15.4.

Bunkerreceipt
Bij elke bunkering wordt door of namens de erkend bunkeraar een bunkerreceipt in
tweevoud opgemaakt.
Het bunkerreceipt wordt opgesteld in het Nederlands, het Frans, het Duits of het Engels
en moet de in bijlage 15.3. opgenomen gegevens bevatten.
Het bunkerreceipt heeft een uniek volgnummer dat begint met BR, de 3 eerste letters
van de naam van de erkende bunkeraar gevolgd door het jaartal en een doorlopende
nummerreeks bv. BRABC201900001.
De bunkerreceipts moeten per erkend bunkeraar worden gehouden. Ontbrekende
nummers moeten steeds omstandig worden verantwoord.
Het bunkerreceipt moet voor ontvangst worden ondertekend door de bevoegde
persoon aan boord van het zeegaande vaartuig waaraan de energieproducten en
smeermiddelen zijn geleverd. Eén exemplaar blijft aan boord van het gebunkerde
zeegaande vaartuig. Het andere exemplaar wordt bewaard aan boord van de
tanklichter tot de afgeleverde hoeveelheid energieproducten en smeermiddelen op
het BGD is aangetekend en dit document in de administratie van de erkend bunkeraar
is opgenomen overeenkomstig 11.
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Het is toegestaan dat, in plaats van het originele bunkerreceipt, een kopie wordt
bewaard aan boord van de tanklichter.
In de vergunning erkend bunkeraar kan door het team Vergunningen van Operaties 2de
lijnscontrole, na advies van CABC/SBC, worden toestaan dat een bunkerreceipt in
elektronisch vorm wordt gebruikt.
De toestemming wordt uitsluitend verleend indien de erkend bunkeraar waarborgen
biedt voor de authenticiteit en de integriteit van de gegevens. Dit wil zeggen dat het
elektronische BR:
• Alle gegevens bevat zoals het papieren BR;
• Alle eventuele wijzigingen registreert en eventuele aanpassingen moeten
zichtbaar blijven.
Alle bepalingen die verder gelden ten aanzien van het bunkerreceipt zijn van
overeenkomstige toepassing op het elektronische bunkerreceipt.

Lossingen aantekenen op bunkergeleidedocument
Na het opmaken van een aangifte tot uitvoer of wederuitvoer worden de
hoeveelheden van deze aangiften per soort energieproduct of smeermiddel vermeld
op BGD.
De erkend bunkeraar tekent de effectief gebunkerde hoeveelheden energieproducten
en smeermiddelen onmiddellijk na bunkering aan op het BGD volgens de in bijlage 15.2.
opgenomen toelichting:
-

9.

Indien aan boord van de tanklichter meerdere BGD aanwezig zijn, gebeurt het
aantekenen van de lossingen steeds volgens de methode First In First Out,
ongeacht de douanestatus van de goederen.

Overlading
Het is toegestaan om energieproducten en smeermiddelen die vermeld staan op een
BGD over te laden zonder opmaken van douane- of accijnsdocumenten mits de
overbrenging naar de plaats van bunkering wordt voorgezet onder dezelfde
vergunning erkend bunkeraar als die waaronder de overbrenging is aangevangen en
overgenomen wordt in nieuwe BGD.
Iedere overlading moet tenminste twee uur voordat de overlading start, worden
gemeld bij de Controleregie die bevoegd is voor de plaats waar de overlading zal
plaatsvinden:
Regio Antwerpen: da.crc.antwerpen@minfin.fed.be
Regio Gent (Oost-en West-Vlaanderen): douane.post.douane.centr.dc@minfin.fed.be
Voor het melden van overladingen in Nederland, zie de presentatie van de Nederlandse
douane gevoegd in bijlage 15.4.
Iedere overlading moet onmiddellijk na afronding daarvan worden aangetekend op
het BGD van de leverende tanklichter of tankauto volgens de in bijlage 15.2.
opgenomen toelichting.
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De erkend bunkeraar maakt onmiddellijk na afronding van de overlading voor de
overgeladen hoeveelheid energieproducten en smeermiddelen een nieuw BGD op
voor de ontvangende tanklichter volgens de in bijlage 15.2. opgenomen toelichting.
Voorbeeld:
Een erkend bunkeraar heeft 30.000 liter geladen in zijn T/L ARAMIS die toebehoort tot zijn
varend douane-entrepot en wenst 15.000 liter over te laden in zijn T/L MAXIM die
eveneens opgenomen is als varend douane-entrepot in zijn vergunning particulier
douane-entrepot. Het BGD aan boord van ARAMIS wordt afgeschreven met verwijzing
naar het nieuwe BGD van MAXIM. Het nieuwe BGD begeleidt de 15.000 liter in T/L Maxim.

10.

Bestemmingswijziging / afzien van bunkering

Als de erkend bunkeraar (een deel van) de energieproducten en smeermiddelen niet
zal bunkeren, kan hij deze terugbrengen onder het regime van waaruit hij ze onder de
zeevaartbunkerprocedure 2019 heeft gebracht (belastingentrepot of particulier
douane-entrepot).
Op het moment van de bestemmingswijziging is de Zeevaartbunkerprocedure 2019
niet langer van toepassing op deze energieproducten of smeermiddelen.
Indien de energieproducten of smeermiddelen moeten worden overgeladen om een
andere bestemming te kunnen bereiken, moet de overlading tenminste twee uur
voordat de overlading aanvangt worden gemeld bij de Controleregie die bevoegd is
voor de plaats waar de overlading zal plaatsvinden:
Regio Antwerpen: da.crc.antwerpen@minfin.fed.be
Regio Gent (Oost-en West-Vlaanderen): douane.post.douane.centr.dc@minfin.fed.be
Voor het melden van bestemmingswijzigingen in Nederland, zie de presentatie van de
Nederlandse douane gevoegd in bijlage 15.4.
Accijnsgoederen die door bestemmingswijziging of afzien van de bunkering de
zeevaartbunkerprocedure 2019 verlaten worden dan geacht zich opnieuw te
bevinden onder een accijnsschorsingsregeling van waaruit zij eerder onder de
zeevaartbunkerprocedure 2019 werden gebracht.
De accijnsgoederen moeten onmiddellijk worden overgebracht van het
belastingentrepot van de erkend bunkeraar voor een van de volgende
bestemmingen:
- Zijn eigen belastingentrepot of een ander belastingentrepot van bv. een
collega-bunkeraar;
- Een geregistreerde geadresseerde in een andere lidstaat;
- Een plaats waar de goederen het grondgebied van de Gemeenschap
verlaten (uitvoer);
- Een vrijgestelde geadresseerde in een andere lidstaat (bv. diplomaten,
internationale strijdkrachten,…).
De erkend bunkeraar maakt een inkomend elektronisch administratief (e-AD) op in
EMCS naar zijn eigen belastingentrepot en een uitgaand e-AD naar één van
bovenvermelde nieuwe bestemmingen. .
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Niet-Uniebunkers blijven onder de regeling particulier douane-entrepot van de
erkend bunkeraar. Door hun bestemmingswijziging worden ze afgeschreven van het
BGD en worden ze terug opgenomen in de voorraadadministratie van douaneentrepot van de erkend bunkeraar op basis van een inslagdocument.
Iedere bestemmingswijziging of afzien van bunkering moet direct nadat de nieuwe
bestemming bekend is worden aangetekend op het betrokken BGD volgens de in
bijlage 15.2. opgenomen toelichting.
Voorbeeld:
1. Een erkend bunkeraar laadt 1000 ton stookolie in een Belgische raffinaderij. Hij
schrijft het e-AD van de raffinaderij voor 1000 ton aan in zijn
voorraadadministratie van zijn belastingentrepot. Hij maakt vervolgens een BGD
op voor 1000 ton, maakt een aangifte ten uitvoer EX A voor 1000 ton en schrijft
de 1000 ton uit in de kolom uitvoer van de voorraadadministratie van zijn
belastingentrepot met verwijzing naar het BGD en de uitvoeraangifte.
600 ton wordt gebunkerd.
400 ton wordt verkocht aan de binnenvaart (vrijstelling artikel 429, §2,g) van de
PW van 27/12/2004). Voor 400 ton maakt de erkend bunkeraar een e-AD op naar
zijn eigen belastingentrepot. Hij schrijft het BGD af met verwijzing naar het e-AD.
Hij schrijft 400 ton aan in zijn voorraadadministratie van zijn belastingentrepot en
schrijft deze 400 ton uit ten verbruik met vrijstelling. De donderdag van de week
die volgt op de uitschrijving ten verbruik maakt hij een aangifte ten verbruik AC4
op met vrijstelling.
Er moet een rectificatie van de PLDA-aangifte gebeuren. Er werd immers 400 ton
niet uitgevoerd. Er wordt een nieuwe uitvoeraangifte EX A opgemaakt voor 600
ton gebunkerde stookolie. Het bewijs van uitgang is de zuivering van het BGD
(op basis van bunkerrreceipts,…)

11.

Bewijs van uitgaan en aanzuivering
zeevaartbunkerprocedure 2019

De erkend bunkeraar bewaart alle BGD die volledig gelost zijn bij de
voorraadadministratie
nadat
de
volledige
hoeveelheid
genoemde
energieproducten en smeermiddelen op het BGD is afgeschreven als gevolg van:
- bunkering(en);
- overlading(en) overeenkomstig 9.;
- bestemmingswijziging(en) overeenkomstig 10.;
- een (of meer) aangetekend(e) verschil(len) overeenkomstig 7.

-

De hoeveelheid unie-accijnsgoederen die een bestemmingswijziging kregen,
andere dan bunkering verlieten onmiddellijk de regeling “zeevaartbunkerprocedure
2019” op het moment hun andere bestemming bekend werd, zij werden opnieuw
geacht onder accijnsschorsingsregeling te zijn en konden aangeven worden voor
een van de volgende bestemmingen:
- Eigen belastingentrepot van de erkend bunkeraar of een ander
belastingentrepot van bv. een collega-bunkeraar;
- Een geregistreerde geadresseerde in een andere lidstaat;
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Een plaats waar de goederen het grondgebied van de Gemeenschap
verlaten (uitvoer);
- Een vrijgestelde geadresseerde in een andere lidstaat (bv. diplomaten,
internationale strijdkrachten,…).
Voor deze hoeveelheden unie-accijnsgoederen die bestemmingswijziging kregen,
andere dan bunkering, moest onmiddellijk een e-AD worden opgesteld.
Indien de goederen met een e-AD terugkomen naar het belastingentrepot van de
erkend bunkeraar wordt de hoeveelheid goederen onmiddellijk ingeschreven in de
voorraadadministratie van zijn belastingentrepot en wacht hij niet tot het beëindigen
van het BGD.
-

Voor de hoeveelheden niet-uniegoederen die een bestemmingswijziging, andere
dan bunkering kregen, stopt de zeevaartbunkerprocedure 2019 ook onmiddellijk. Zij
worden afgeschreven van het BGD en opnieuw opgenomen in de
voorraadadministratie van het particulier douane-entrepot op basis van het
inslagdocument IM A J.
In voorkomend geval moet bij bestemmingswijzigingen of verschillen de aangifte tot
uitvoer of wederuitvoer worden geregulariseerd. De regularisatieaangifte wordt
ingediend bij TAO.
De energieproducten en smeermiddelen waarvoor een aangifte ten uitvoer of
wederuitvoer werd opgesteld en waarvan de hoeveelheden dus zijn overgenomen
op een BGD moeten binnen 1 kalendermaand worden gebunkerd. Vb.
aangegeven tot (weder)uitvoer op 15 maart, te bunkeren voor 15 april. Indien na
deze termijn de hoeveelheden energieproducten en smeermiddelen vermeld op
het BGD niet volledig is gebunkerd, kan de erkend bunkeraar verzoeken om de
termijn te verlengen. Deze verlenging wordt éénmalig toegestaan voor een
verlenging van maximum een nieuwe periode van 1 kalendermaand.
De erkend bunkeraar moet hiervoor onmiddellijk een met redenen omkleed verzoek
indienen bij de dienst CABC/SBC van Operaties 2de lijnscontrole bevoegd over zijn
vergunning erkend bunkeraar en legt daarbij een actueel voorraad- en peilrapport
voor. De dienst CABC/SBC zal geval per geval oordelen of de verlenging
verantwoord is.
In het geval een overlading heeft plaatsgevonden als bedoeld in 9. wordt de termijn
van een kalendermaand gerekend vanaf de datum van opmaak van het
oorspronkelijke BGD.
De erkend bunkeraar moet elk volledig gelost BGD met gebunkerde hoeveelheden
dat hij bij zijn voorraadadministratie voegt en waarop een verschil is aangetekend,
per mail melden aan de dienst CABC/SBC van Operaties 2de lijnscontrole bevoegd
over zijn vergunning erkend bunkeraar. De dienst CABC/SBC van Operaties 2de
lijnscontrole moet deze melding uiterlijk veertig kalenderdagen na de datum van
opmaak van het BGD van de erkend bunkeraar hebben ontvangen.
De erkend bunkeraar meldt elk BGD dat hij om een of andere reden niet na 30
kalenderdagen na de datum van opmaak bij zijn voorraadadministratie kan
voegen, per mail aan de dienst CABC/SBC van Operaties 2de lijnscontrole bevoegd
over zijn vergunning erkend bunkeraar. De bevoegde autoriteit moet deze melding
uiterlijk 40 kalenderdagen na de datum waarop het BGD is opgemaakt, hebben
ontvangen.
De erkend bunkeraar moet uiterlijk 10 kalenderdagen na afloop van de 30
kalenderdagen na opstelling van het BGD alle BGD aan het hulpkantoor vermeld in
zijn vergunning erkend bunkeraar bezorgen. In het geval het hulpkantoor
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bunkerreceipts steekproefsgewijze opvraagt, moeten deze op het eerste verzoek
worden ingediend bij het betrokken het hulpkantoor.
Na een eindcontrole bevestigt het hulpkantoor het uitgaan aan de erkend
bunkeraar. Het bericht van uitgaan leidt tevens tot beëindiging van de
accijnsschorsingsregeling in de voorraadadministratie van het belastingentrepot.
Aangezien geen e-AD uitvoer werd opgesteld vervangt dit bericht van uitgaan het
bericht van uitgaan in EMCS en hoeft het hulpkantoor geen verrichtingen te doen in
EMCS

12. Douanetoezicht
Bij een controle door de controlerende autoriteit aan boord van een tanklichter of
een tankauto verstrekt de erkend bunkeraar bij aanvang van de controle het
bunkergeleidedocument dan wel, bij gebruik van een elektronisch
bunkergeleidedocument, een afdruk daarvan aan de controlerende autoriteit.
De erkend bunkeraar legt de bevinding(en) vast in het bunkergeleidedocument
overeenkomstig de toelichting vermeld in bijlage 15.2.
De vergunninghouder bewaart de bunkergeleidedocumenten of de afdrukken
daarvan met de hiervoor bedoelde aantekeningen aan boord van de tanklichter of
de tankauto. De bepalingen overeenkomstig 11. hiervoor zijn van overeenkomstige
toepassing.

13.

Schema’s
Unie-accijnsgoederen - Laden in BE en bunkeren in BE
Zeevaartbunkerprocedure 2019

-

-

Intracommunautaire
e-AD van Belgische
leverancier naar
Belgische erkend
bunkeraar
Inslag in
voorraadadministratie
EE

Standaard uitvoeraangifte in BE
- Gebruik bunkerreceipt om
uitgang aan te tonen
- Uitlevering in deeluitleveringen
toegestaan
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Unie-accijnsgoederen – Laden in BE en bunkeren in NL
Zeevaartbunkerprocedure 2019

-

-

Intracommunautaire
e-AD van Belgische
leverancier naar
Belgische erkend
bunkeraar
Inslag in
voorraadadministratie
EE

Standaard uitvoeraangifte in BE
- Gebruik van bunkerreceipt
om uitgang aan te tonen
- Wederzijdse erkenning van
de bunkerreceipts tussen BE
en NL voor bevestiging
uitgang
- Uitlevering in
deeluitleveringen
toegestaan

Bunkergeleidedocument

Vaartuig =
Belastingentrepot

Unie-accijnsgoederen - Laden in NL en bunkeren in BE (Kan enkel met
Nederlandse VG Erkend bunkeraar en Nederlands AGP)

Zeevaartbunkerprocedure 2019
-

-

Intracommunautaire
e-AD van
Nederlandse
leverancier naar
Nederlandse erkend
bunkeraar met
(Fictief) AGP in NL en
NL BTW-nummer
Inslag in
voorraadadministratie
AGP in NL

Standaard uitvoeraangifte in NL
- Gebruik van bunkerreceipt
om uitgang aan te tonen
- Wederzijdse erkenning van
de bunkerreceipts tussen BE
en NL voor bevestiging
uitgang
- Uitlevering in
deeluitleveringen
toegestaan

Bunkergeleidedocument

Vaartuig = AGP

Niet-uniegoederen – Laden in BE of NL en bunkeren in BE of NL
Zeevaartbunkerprocedure 2019

-

-

NCTS-aangifte van
Belgische leverancier
aan Belgische erkend
bunkeraar
IM A J regeling 71 +
inschrijving
voorraadadministratie
DE

Bunkergeleidedocument
Standaard aangifte tot wederuitvoer
in BE
-

-

Gebruik van bunkerreceipt
om uitgang aan te tonen
Wederzijdse erkenning van
de bunkerreceipts tussen BE
en NL voor bevestiging
uitgang
Uitlevering in
deeluitleveringen toegestaan

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
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Uniegoederen, andere dan accijnsgoederen bv. Smeermiddelen –
Laden in BE of NL en bunkeren in BE of NL
Zeevaartbunkerprocedure 2019

Vrije goederen

Standaard aangifte tot uitvoer in BE
-

-

14.

Bunkergeleidedocument

Gebruik van bunkerreceipt om
uitgang aan te tonen
Wederzijdse erkenning van de
bunkerreceipts tussen BE en NL
voor bevestiging uitgang
Uitlevering in deeluitleveringen
toegestaan

Slotbepalingen en overgangsbepalingen

De nieuwe zeevaartbunkerprocedure 2019 treedt in werking op 1 april 2019.
De huidige zeevaartbunkerprocedure blijft uitzonderlijk van kracht tot uiterlijk 31
december 2019 voor houders van een vergunning domiciliëring uitvoer of
wederuitvoer zeevaartbunkering onder de voorwaarde dat zij voor 1 mei 2019 een
vergunning erkend bunkeraar en, in voorkomend geval een vergunning erkend
entrepothouder , een vergunning accijnsgoederenplaats en/of een vergunning
particulier douane-entrepot hebben aangevraagd bij de bevoegde dienst. Deze
vergunningen zijn nodig om verder vereenvoudigd grensoverschrijdend te kunnen
blijven bunkeren. Van zodra de bunkerfirma beschikt over de vergunning erkend
bunkeraar en de nodige vergunningen erkend entrepothouder of douaneentrepot is toepassing van de zeevaartbunkerprocedure 2019 beschreven in deze
handleiding verplicht.
Bunkerbedrijven die niet voor 1 mei 2019 de nodige vergunningen erkend
bunkeraar EN, naar gelang het geval, een vergunning erkend entrepothouder ,
een vergunning accijnsgoederenplaats en/of een vergunning particulier douaneentrepot hebben aangevraagd zullen niet meer onder de oude of nieuwe
zeevaartbunkerprocedure kunnen bunkeren. In dat geval blijft voor de bunkerfirma
enkel de werking over in de normale procedure zoals vermeld in 5.
Na 31 december 2019 kan een erkend bunkeraar enkel de regeling zoals
omschreven in deze handleiding toepassen.

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Departement Processen & Methodes
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15.

Bijlage(n)
Aanvraagformulier vergunning « Erkend Bunkeraar »
Bunkergeleidedocument en toelichting
Toelichtingen bunkerreceipt

Presentatie Nederlandse Douane infosessie
“Zeevaartbunkerprocedure 2019” van 9 april 2019

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Departement Processen & Methodes
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Aanvraagformulier vergunning « Erkend Bunkeraar »

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Departement Processen & Methodes

--

Aanvraag voor het gebruik van een vergunning erkend bunkeraar
GEBRUIK VAN DE BESCHIKKING
Met dit formulier vraagt u een vergunning erkend bunkeraar aan.
De vergunning erkend bunkeraar wordt slechts verleend indien de bunkeraar aantoont dat hij veelvuldig en regelmatig
minerale oliën en smeermiddelen grensoverschrijdend bunkert aan zeegaande vaartuigen en over een administratieve
organisatie beschikt die de juiste, tijdige en volledige vastlegging van de bedrijfshandelingen die betrekking hebben op de
zeevaartbunkerprocedure 2019 waarborgt.
Voorwaarden:
De vergunning erkend bunkeraar wordt slechts verleend:
- voor accijnsgoederen, als de bunkeraar beschikt over een vergunning erkend entrepothouder (voor beladingen van
tanklichters in België) en/of een vergunning accijnsgoederenplaats als bedoeld in artikel 39 juncto artikel 40 lid 1 of 42a lid
1 onderdeel c van de Wet op de accijns (voor beladingen van tanklichters in Nederland);
- voor niet-Uniebunkers, als de bunkeraar beschikt over een vergunning particulier douane-entrepot;
- voor Uniebunkers, niet zijnde accijnsgoederen.
De vergunning erkend bunkeraar moet worden aangevraagd bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de bunkeraar
is gevestigd.
De bevoegde autoriteit kan bepalen dat de vergunning erkend bunkeraar elektronisch moet worden aangevraagd en kan
deze vergunning elektronisch verlenen.

Invullen van de aanvraag
Vul dit aanvraagformulier volledig in. Op het einde van de aanvraag vindt u een toelichting bij alle vakken. Dit
aanvraagformulier dient ondertekend te worden door een persoon die bevoegd is om uw firma in rechte te
vertegenwoordigen. U vindt de gegevens van deze persoon terug in de statuten van uw onderneming. U kunt de
statuten
van
uw
firma
raadplegen
op
de
website
van
het
Belgisch
Staatsblad
(http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm).
Bijlagen toe te voegen aan de aanvraag
1. Een kopie van de bijlage uit het Belgisch Staatsblad waaruit blijkt dat de persoon die ondertekent
bevoegd is de firma in rechte te vertegenwoordigen en indien van toepassing een volmacht gegeven
door de persoon die bevoegd is om de firma in rechte te vertegenwoordigen aan de persoon die
ondertekent, bijlage II.
2. Een bijlage met de verantwoordelijke personen van de vennootschap van de aanvrager (leden raad van
bestuur) of die controle uitoefenen op haar beheer (leden directiecomité). Vermeld de volgende
gegevens: contactpersoon, adres, landencode, postcode en plaats, geboortedatum en
rijksregister/nationaal identificatienummer (zie vak 1f van het aanvraagformulier).
3. Een uittreksel uit het strafregister van maximum 1 maand oud voor alle onderstaande personen:
• Aanvrager
• Persoon die verantwoordelijk is voor de aanvrager of die zeggenschap heeft over de leiding
van het bedrijf
• Werknemer die verantwoordelijk is voor douanezaken van de aanvrager
Een uittreksel uit het strafregister van de vennootschap van maximum 1 maand oud. Het uittreksel kan
u aanvragen bij de FOD Justitie - Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, via e-mail
(strafregister@just.fgov.be) of per brief. In de aanvraag vermeldt u de naam van de onderneming, het
ondernemingsnummer, het adres en de reden van de aanvraag. Dit uittreksel kan enkel aangevraagd
worden door iemand die bevoegd is om de firma in rechte te verbinden. Bijgevolg dient u bij uw
aanvraag het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met de benoeming toe te voegen, eventueel
vergezeld van een volmacht.
Indien de aanvrager AEO-C-vergund is, dienen bijlagen 2 en 3 niet te worden bijgevoegd.

4.

De volgende verbintenis gedateerd en getekend door een bevoegde persoon op briefpapier van de
firma:
Ondergetekende (naam en voornaam van de persoon die de aanvraag voor de vergunning
ondertekent) bevoegd om (naam van de verzoekende rechtspersoon) rechtsgeldig te
vertegenwoordigen verklaart dat, in geval van afgifte van de gevraagde vergunning, de titularis zich
verbindt:
•

•
•

•

de douaneautoriteiten onmiddellijk in te lichten over alle feiten die zich voordoen na de afgifte
van de vergunning en die van aard kunnen zijn om een weerslag te hebben op de handhaving of
de inhoud ervan;
om de douaneautoriteiten inzage te verlenen in zijn administratie (boekhouding, documenten,
briefwisseling, register, enz.);
op straffe van schorsing of intrekking van de vergunning die hem werd toegestaan, alle wettelijke
en administratieve bepalingen van toepassing in het kader van de vergunning, de voorwaarden
en bepalingen van de vergunning en de eventuele bijzondere richtlijnen opgelegd door de
bevoegde dienst na te leven;
om de verschuldigde retributies te betalen;

Plaats, datum, handtekening

5.

In voorkomend geval:
a. Een kopie van de inschrijving in het register van douane-vertegenwoordigers.
b. Een kopie van de AEO-vergunning van de aanvrager

Opsturen van de aanvraag
Onderteken de aanvraag en stuur deze met de bijlagen naar het team vergunningen bevoegd:
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Departement Operaties
Team Vergunningen Antwerpen
Ellermanstraat 21
2060 ANTWERPEN
E-mail: da.vergunningen.antwerpen@minfin.fed.be
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Departement Operaties
Team Vergunningen Brussel
Kruidtuinlaan 50
1000 BRUSSEL
E-mail: da.vergunningen.brussel@minfin.fed.be
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Departement Operaties
Team Vergunningen Gent
Sint-Lievenslaan 27-33
9000 GENT
E-mail: da.vergunningen.gent@minfin.fed.be
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Departement Operaties
Team Vergunningen Hasselt
Voorstraat 43 bus 70
3500 HASSELT
E-mail: da.vergunningen.hasselt@minfin.fed.be
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Departement Operaties
Team Vergunningen Leuven
Philips-site 3A
3001 LEUVEN
E-mail: da.vergunningen.leuven@minfin.fed.be

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Departement Operaties
Team Vergunningen - Centrale Component
North Galaxy, A11 – bus 382
Koning Albert II- laan 33
1030 Brussel
E-mail: da.ops.douane3@minfin.fed.be

Aanvraag voor het gebruik van een vergunning erkend bunkeraar
1 Aanvrager van de vergunning

Beschikkende douaneautoriteit

Naam/maatschappelijke benaming:

Vak bestemd voor de douane

Juridische vorm:
Commerciële benaming:
Adres maatschappelijke zetel:
Landcode, plaats en postcode:
EORI-nummer:
1a Nationaal identificatienummer van de aanvrager

1b Uw intern referentienummer voor de aanvraag

KBO-nummer:
EORI-nummer :
1c Naam en contactgegevens van de persoon die
verantwoordelijk is voor douanezaken

1d Vertegenwoordiger (Indien van toepassing)
Naam:

Naam:

Juridische vorm:

Functie:

Adres:

Telefoon:

Landcode, plaats en postcode:

GSM:

EORI-nummer:

Email:
1e Persoon die aan het hoofd staat van het bedrijf dat de
aanvraag heeft ingediend, of die zeggenschap uitoefent over
het beheer ervan

1f Contactpersoon verantwoordelijk voor de aanvraag

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

Telefoon:

Telefoon:

GSM:

GSM:

Email:

Email:

2 Code soort aanvraag

3 Soort aanvraag

AANVRAAG VOOR HET GEBRUIK VAN EEN VERGUNNING
ERKEND BUNKERAAR

☐ 1: Eerste aanvraag
☐ 2: Aanvraag tot wijziging van de beschikking
Referentienummer beschikking:
Datum van de beschikking:
Doel van de wijziging:
☐ 3: Aanvraag tot verlenging van de vergunning
Referentienummer vergunning:

Datum van de vergunning:
☐ 4: Aanvraag tot intrekking van de beschikking
Referentienummer beschikking:
Datum van de beschikking:
4 Vergunningen:
4a Geautoriseerde marktdeelnemer (AEO)
☐

Ja

☐

Neen

Nummer:

4b Vergunning Erkend entrepothouder
☐

Ja

Nummer:

☐

Neen

Beschikkende douaneautoriteit: :

4c Belastingenentrepot (BE)

4d Vergunning Accijnsgoederenplaats (NL)

☐

Ja

Nummer:

☐

Ja

Nummer:

☐

Neen

Adres:

☐

Neen

Adres van accijnsgoederenplaats:

Beschikkende douaneautoriteit: :
UN/LOCODE:

Beschikkende douaneautoriteit:
Nummer locatie – NLW:

4e Vergunning Particulier douane-entrepot
☐

Ja

Nummer:

☐

Neen

Adres:
Beschikkende douaneautoriteit:

5 Soort goederen:
a.

GN-code en omschrijving:

b.

Hoeveelheid (raming):

c.

Waarde (raming):

d.

Aantal grensoverschrijdende overbrengingen:

6 Opgave van de gebruikte tanklichters:

7 Soort en plaats waar de voorraadadministratie voor douanedoeleinden wordt gevoerd of toegankelijk is:

Soort en software:
Adres:
Landcode, plaats en postcode:
OF
UN/LOCODE:
8 Bunkergeleidedocument
8a Elektronisch bunkergeleidedocument
☐

☐

Ja

Neen

8b Schriftelijk bunkergeleidedocument
☐

☐

Ja

Neen

9 Bunkerreceipts
9a Elektronisch bunkerreceipts
☐

☐

Ja

Neen

9b Schriftelijke bunkerreceipts
☐

☐

Ja

Neen

10 Geldigheidsduur van de beschikking:
10a

Begindatum van de beschikking [Gevraagd]

10b

Einddatum van de beschikking

11 Aanvullende inlichtingen
Geografische geldigheid: België - Nederland

12 Douanekanto(o)r(en) en COL nummer:
van uitvoer:

van uitgang:

13 Bijgevoegde documenten
Aantal documenten:
Documentnummer

Soort document

14 Bijkomende inlichtingen

15 Algemene opmerkingen
Vak bestemd voor de douane

16 Handtekening/Authentificatie

Referentie document

Datum document

Plaats en datum
,

Handtekening, naam en functie

X

X
Functie:

BIJLAGE I : VOLMACHT MET BETREKKING TOT EEN AANVRAAG VAN EEN BESCHIKKING BIJ
DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE DOUANE EN ACCIJNZEN
I – Kader voorbehouden aan de volmachtgever
De ondergetekende, ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(volledige contactgegevens zoals opgenomen in vak 1 van de vergunningsaanvraag/beschikking),
vertegenwoordigd door ......................................................................................................... (naam en
voornaam), wettelijk handelend in de hoedanigheid van ………………………………… (voorzitter/algemeen
directeur, zaakvoerder, beheerder,…) om mij in rechte bij de overheid te vertegenwoordigen, geef ik bij deze
volmacht aan .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(- Als de gevolmachtigde een werknemer is van de volmachtgever, vermeld dan zijn naam, voornaam en zijn
functie;
- Als de gevolmachtigde geen werknemer is van de volmachtgever, vermeld dan:
- voor een natuurlijke persoon: zijn naam, voornamen en adres;
- voor een rechtspersoon: haar maatschappelijke benaming, juridische statuut en adres)
voor het indienen en ondertekenen in mijn naam van de aanvraag/beschikking ………………………....................
(verduidelijk het type van de aanvraag).
Gedaan te …………………………, op ………………………………
De volmachtgever,
(handtekening)

II – Kader voorbehouden aan de gevolmachtigde
De ondergetekende ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
[indien de gevolmachtigde een natuurlijk persoon is, vermeld dan zijn naam, voornamen en zijn
rijksregisternummer– als de gevolmachtigde een rechtspersoon is, vermeld dan haar maatschappelijke
benaming en juridische vorm, evenals de contactgegevens van de natuurlijke persoon (naam, voornamen,
functie en rijksregisternummer) die haar in rechte bij de overheid kan vertegenwoordigen ] aanvaard deze
volmacht.
Gedaan te …………………………, op ………………………………
De gevolmachtigde,
(handtekening)

TOELICHTING
Wat kunt u met deze vergunning ?
Met deze vergunning mag u als bunkeraar bij uitvoer, wederuitvoer en uitgaan van minerale oliën en smeermiddelen
gebruik te maken van de in het kader van de “zeevaartbunkerprocedure 2019” vastgestelde vereenvoudigde procedures.
Met “zeevaartbunkerprocedure 2019” wordt bedoeld de bilaterale administratieve overeenkomst tussen de Belgische
algemene administratie van de douane en accijnzen en de Nederlandse belastingdienst/douane inzake bepaalde
modaliteiten bij grensoverschrijdende bunkering van minerale oliën en smeermiddelen in het kader van de zeebunkervaart.
Voorwaarden:
De vergunning erkend bunkeraar wordt slechts verleend:
- voor accijnsgoederen, als de bunkeraar beschikt over een vergunning erkend entrepothouder (voor beladingen van
tanklichters in België) en/of een vergunning accijnsgoederenplaats als bedoeld in artikel 39 juncto artikel 40 lid 1 of 42a lid
1 onderdeel c van de Wet op de accijns (voor beladingen van tanklichters in Nederland);
- voor niet-Uniebunkers, als de bunkeraar beschikt over een vergunning particulier douane-entrepot;
- voor Uniebunkers, niet zijnde accijnsgoederen.
De vergunning erkend bunkeraar moet worden aangevraagd bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de bunkeraar
is gevestigd.
De bevoegde autoriteit kan bepalen dat de vergunning erkend bunkeraar elektronisch moet worden aangevraagd en kan
deze vergunning elektronisch verlenen.
Algemene opmerking:
Indien nodig kan de gevraagde informatie afzonderlijk meegedeeld worden als bijlage van het aanvraagformulier. In dat geval
dient men het nummer van het overeenstemmend vak op het formulier te vermelden waar de informatie betrekking op
heeft.
1 Aanvrager van de vergunning
De aanvrager is degene die bij de douaneautoriteiten een beschikking aanvraagt.
Vermeld in dit vak de volledige en juiste naam, de maatschappelijke vorm, adres en het registratie- en identificatienummer
van de marktdeelnemers (EORI-nummer) van de aanvrager. Dit moeten dezelfde gegevens zijn als welke in de statuten
staan beschreven en zijn opgenomen in de kruispuntbank ondernemingen (KBO).
1a Nationaal identificatienummer van de aanvrager
Vermeld hier het KBO-nummer van uw onderneming (0NNN.NNN.NNN).
1b Uw intern referentienummer (facultatief).
Vermeld hier uw intern referentienummer.
1c Naam en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor douanezaken (facultatief indien AEO)
Deze informatie wordt niet verstrekt als de aanvrager een geautoriseerde marktdeelnemer is.
Contactinformatie van de betrokkene (inclusief fax, indien van toepassing) die gebruikt kan worden voor nader contact en
nadere communicatie over douanezaken.
1d Vertegenwoordiger (Indien van toepassing)
Indien de aanvrager vertegenwoordigd wordt door een andere firma bij het vervullen van de formaliteiten voor de
aanvraag, vermeld de naam, juridische entiteit en het EORI-nummer van de vertegenwoordiger.
Als bewijs dat u gemachtigd bent om deze aanvraag in te dienen, moet u een overeenkomst, volmacht of ander relevant
document bij de aanvraag te voegen. U kan hiervoor gebruik maken van het model van volmacht in bijlage I.
1e Persoon die aan het hoofd staat van het bedrijf dat de aanvraag heeft ingediend, of die zeggenschap uitoefent over
het beheer ervan
Vermeld voor de toepassing van artikel 39, onder a), van het wetboek de naam(namen) en volledige contactgegevens van
de betrokkene(n) overeenkomstig de wettelijke vestiging/vorm van het bedrijf dat de aanvraag heeft ingediend, met name:
de directeur/leidinggevende van de onderneming, de bestuurders en de leden van de raad van bestuur, indien van
toepassing. De gegevens moeten de volledige naam en adresgegevens, de geboortedatum en het nationale
identificatienummer bevatten (facultatief indien de aanvrager geautoriseerde marktdeelnemer AEO is).
1f Contactpersoon verantwoordelijk voor de aanvraag
De contactpersoon is verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met de douane met betrekking tot de
aanvraag
Vermeld de naam, de functie, het telefoonnummer en/of gsm-nummer en e-mailadres van deze contactpersoon.

2 Code soort aanvraag
Dit vak is al voor u ingevuld. Met dit aanvraagformulier vraagt u een vergunning erkend bunkeraar
3 Soort aanvraag
Vermeld met behulp van de desbetreffende code het soort aanvraag. Indien een bestaande beschikking moet worden
gewijzigd of ingetrokken, vermeldt u eveneens het nummer en de datum van deze beschikking. Bij een aanvraag tot wijziging
moet de reden van de wijziging worden toegevoegd.
4 Vergunningen
4a Geautoriseerde marktdeelnemer (AEO)
Geef aan of de aanvrager de status van geautoriseerde marktdeelnemer heeft. Zo ja, vermeld het nummer van de vergunning.
4b Vergunning Erkend entrepothouder
Geef aan of de aanvrager in bezit is van een vergunning Erkend entrepothouder.
Zo ja, vermeld het nummer van de vergunning en het identificatienummer of de naam van de douaneautoriteit van de lidstaat
die de beschikking heeft gegeven.
4c Belastingenentrepot (BE)
Geef aan of de aanvrager in bezit is van een vergunning Belastingenentrepot in BELGIË .
Zo ja, vermeld het nummer van de vergunning, het adres van de Belastingenentrepot, het identificatienummer of de naam
van de douaneautoriteit van de lidstaat die de beschikking heeft gegeven en de locatiecode (UN/LOCODE).
4d Vergunning Accijnsgoederenplaats (NL)
Geef aan of de aanvrager in bezit is van een vergunning Accijnsgoederenplaats in NEDERLAND.
Zo ja, vermeld het nummer van de vergunning, het adres van de accijnsgoederenplaats, het identificatienummer of de naam
van de douaneautoriteit van de lidstaat die de beschikking heeft gegeven en het nummer van de locatie van de
accijnsgoederenplaats (NLW).
4e Vergunning Particulier douane-entrepot
Geef aan of de aanvrager in bezit is van een vergunning Particulier douane-entrepot.
Zo ja, vermeld het nummer van de vergunning, het adres van het Particulier douane-entrepot en het identificatienummer of
de naam van de douaneautoriteit van de lidstaat die de beschikking heeft gegeven.
5 Soort goederen
a. GN-code en omschrijving
Vermeld de 8 cijfercode van de douanenomenclatuur waaronder de goederen zullen worden ingedeeld naar verwachting van
de aanvrager.
Gedetailleerde omschrijving van de goederen waardoor ze kunnen worden geïdentificeerd en in de douanenomenclatuur
kunnen worden ingedeeld.
b. Hoeveelheid (raming)
Geef de geraamde totale hoeveelheid van de te bunkeren producten per maand.
c. Waarde (raming)
Geef de geraamde waarde van de te bunkeren producten per maand (in euro).
d. Aantal grensoverschrijdende overbrengingen
Vermeld het aantal verwachte grensoverschrijdende overbrengingen per maand.
6 Opgave van de gebruikte tanklichters
De bunkerreceipts moeten gehouden worden per tanklichter.
Voor niet-uniebunkers is een opgave van de lichters die men als varend douane-entrepot wil laten gelden vereist.
7 Soort en plaats waar de hoofdadministratie voor douanedoeleinden wordt gevoerd of toegankelijk is
De hoofdadministratie voor douanedoeleinden is de boekhouding die door de douaneautoriteiten wordt beschouwd als de
hoofdadministratie voor douanedoeleinden aan de hand waarvan de douaneautoriteiten het toezicht en de controle kunnen
uitoefenen op alle activiteiten waarop de betrokken vergunning betrekking heeft. Het regionale ABC/SBC team kan opleggen
in welke vorm de hoofdadministratie voor douanedoeleinden moet gehouden worden. De bestaande commerciële, fiscale of
andere boekhoudkundige gegevens van de aanvrager kunnen als hoofdadministratie voor douanedoeleinden worden
aanvaard als ze de op een audit gebaseerde controles vergemakkelijken (facultatief indien de aanvrager geautoriseerde
marktdeelnemer AEO is).
- Specificeer het soort administratie door gegevens te verstrekken over het systeem dat zal worden gebruikt, inclusief de
software. Voeg als bijlage bij een beschrijving van de administratieve organisatie en maatregelen van interne beheersing van
de bedrijfshandelingen die betrekking hebben op de zeevaartbunkerprocedure 2019.

- Vermeld het volledige adres van de locatie, waar het de bedoeling is de hoofdadministratie te voeren of toegankelijk te
stellen.
- De UN/LOCODE kan het adres vervangen als die de betrokken locatie ondubbelzinnig weergeeft. Het volledige adres wordt
niet verstrekt als de aanvrager een geautoriseerde marktdeelnemer is (AEO).
8 Bunkergeleidedocument
8a Elektronisch bunkergeleidedocument
Kruis in dit vak aan of u gebruik wilt maken van het elektronische bunkergeleide-document.
8b Schriftelijke bunkergeleidedocument
Kruis in dit vak aan of u gebruik wilt maken van het schriftelijke bunkergeleide-document.
9 Bunkerreceipts
9a Elektronisch bunkerreceipts
Kruis in dit vak aan of u gebruik wilt maken van het elektronische bunkerreceipts.
9b Schriftelijke bunkerreceipts
Kruis in dit vak aan of u gebruik wilt maken van het schriftelijke bunkerreceipts.
10 Geldigheidsduur van de beschikking
10a Begindatum van de beschikking [Gevraagd]
De aanvrager kan verlangen dat de vergunning vanaf een specifieke dag geldig wordt. De beschikking kan in principe niet
eerder in werking treden dan op de datum van afgifte. Indien u dit wenst, vermeldt u de datum waarop de vergunning in
werking zou moeten treden (jjjj/mm/dd).
10b Einddatum van de beschikking (indien van toepassing)
De datum waarop de geldigheid van de vergunning of beschikking verstrijkt.
11 Aanvullende inlichtingen
Geografische geldigheid:
Onder de zeevaartbunkerprocedure 2019 kan:
1. Een in BELGIË gevestigde erkend bunkeraar:
1.1. in BELGIË Uniebunkers betrekken en deze in NEDERLAND of, via het grondgebied van NEDERLAND, in BELGIË
bunkeren;
1.2. in NEDERLAND Uniebunkers, niet zijnde accijnsgoederen, betrekken en deze in NEDERLAND of BELGIË bunkeren;
1.3. vanuit zijn particulier douane-entrepot in BELGIË niet-Uniebunkers in NEDERLAND bunkeren;
1.4. als hij beschikt over een varend douane-entrepot, daarin in NEDERLAND niet-Uniebunkers plaatsen en deze
vervolgens in NEDERLAND of BELGIË bunkeren.
2. Een in NEDERLAND gevestigde erkend bunkeraar:
2.1. in NEDERLAND Uniebunkers betrekken en deze in BELGIË of, via het grondgebied van BELGIË, in NEDERLAND
bunkeren;
2.2. in BELGIË Uniebunkers, niet zijnde accijnsgoederen, betrekken en deze in BELGIË of NEDERLAND bunkeren;
2.3. vanuit zijn particulier douane-entrepot in NEDERLAND niet-Uniebunkers in BELGIË bunkeren;
2.4. als hij beschikt over een varend douane-entrepot, daarin in BELGIË niet-Uniebunkers plaatsen en deze vervolgens
in BELGIË of NEDERLAND bunkeren.
12 Douanekanto(o)r(en) en COL nummer:
- van uitvoer
Vermeld het(de) douanekanto(o)r(en) van uitvoer dat(die) verantwoordelijk is(zijn) voor de plaats waar de goederen ten
uitvoer zullen aangegeven
- uitgang voor het bevestigen van uitgang uit de Gemeenschap
Vermeld het(de) douanekanto(o)r(en) van uitgang dat(die) verantwoordelijk is(zijn) voor de plaats waar de goederen zullen
uitgaan uit de Gemeenschap
13 Bijgevoegde documenten
Vermeld het aantal bijgevoegde documenten.
Verstrek informatie over het soort en, indien van toepassing, het identificatienummer en/of de datum van afgifte van het(de)
document(en) dat(die) bij de aanvraag of de beschikking is(zijn) gevoegd. Vermeld ook het totale aantal van de bijgevoegde
documenten.
Vermeld, als het document de voortzetting bevat van informatie die elders in de aanvraag is verstrekt, een verwijzing naar
het betrokken gegevenselement.
14 Bijkomende inlichtingen
Geef alle nodig geachte informatie

15 Algemene opmerkingen
Vak bestemd voor de douane
16 Handtekening/Authentificatie
Plaats en datum
Vermeld de plaats waar de aanvraag werd ondertekend of op andere wijze werd geauthentiseerd.
Vermeld de datum waarop de aanvraag werd ondertekend of op andere wijze werd geauthentiseerd.
Handtekening, naam en functie
Plaats de handtekening, naam en hoedanigheid van de persoon die bevoegd is de aanvrager IN RECHTE te vertegenwoordigen
tegenover de Algemene Administratie van de douane en accijnzen. Het voorgaande blijkt uit de geldende statuten.
Indien een andere persoon de aanvraag ondertekent, dient aan de aanvraag een volmacht te worden toegevoegd. Vermeld
eveneens plaats en datum van handtekening.
Het aanvraagformulier kan ondertekend worden met een elektronische of handmatige handtekening.
Elektronische handtekening:
1.
Het aanvraagformulier en de eventuele bijlagen worden aangeleverd in Word-formaat met invulvelden.
2.
Na het invullen van het aanvraagformulier en de eventuele bijlagen kan deze elektronisch worden ondertekenend.
•
Klik in vak 9 met de rechtermuisknop op de handtekeningregel.
•
Selecteer Ondertekenen in het menu.
o Als u een afgedrukte versie van uw handtekening wilt toevoegen, typt u uw naam in het vak naast
X.
o Als u een afbeelding van uw geschreven handtekening wilt selecteren, klikt u op Afbeelding
selecteren.
•
Selecteer ondertekenen in het menu.
•
Plaats uw identiteitskaart in uw E-ID kaartlezer en tik uw pincode in.
3.
Het aanvraagformulier en de eventuele bijlagen dienen te worden opgeslagen.
4.
De naam van het Word-bestand(en) dient te worden gewijzigd in "Aanvraag vergunningstype - Firmanaam - EORInummer"
Handmatige handtekening:
1.
Het aanvraagformulier en de eventuele bijlagen worden ingevuld in het Word-document.
2.
Het aanvraagformulier en de eventuele bijlagen dienen te worden opslagen en uitgeprint.
3.
Het aanvraagformulier en de eventuele bijlagen dienen handmatig te worden ondertekend.

Nummer PM.2019.000.781: Zeevaartbunkerprocedure 2019

Bunkergeleidedocument en toelichting

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Departement Processen & Methodes

--

Bijlage 15.2. - Bunkergeleidedocument

Bunkergeleidedocument

1. Volgnummer:

2. Vergunning erkend bunkeraar
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Vergunningsnummer:
Naam:
Adres en huisnummer:
Postcode en gemeente:

3. Douanestatus en douaneaangifte van de minerale oliën / smeermiddelen
3.1. Douanestatus
☐ Uniegoederen
☐ Niet-Uniegoederen
3.2. Douaneaangifte
MRN van de aangifte tot wederuitvoer:
MRN van de aangifte ten
uitvoer:
Vergunningsnummer inschrijving in de
administratie:

4. Lading en aanvang overbrenging
4.1. Vergunningsnummer belastingentrepot /
Locatienummer accijnsgoederenplaats van lading 1:
4.2. Particulier douane-entrepot 2

Vergunningsnummer:

4.3. Datum en tijdstip van vertrek:
4.4. Voorziene duur van overbrenging:
5. In geval van overlading vanuit een andere tanklichter / tankauto
5.1. Datum en tijdstip kennisgeving overladen:
5.2. Datum en tijdstip overlading:
5.3. Plaats van de overlading:
5.4. Naam van de tanklichter waaruit de overlading
plaatsvond:
5.5. Identificatienummer van de tanklichter / kenteken
tankauto en/of aanhangwagen waaruit de overlading
plaatsvond:
5.6. Volgnummer bunkergeleidedocument voorafgaande
aan de overlading:
6. Gebruikte vervoermiddel
6.1. Naam tanklichter:
6.2. Identificatienummer tanklichter / kenteken tankauto
en/of aanhangwagen:

Locatiecode plaats
van aanbrengen:

Bunkergeleidedocument

1. Volgnummer:

7. Gegevens van de goederen
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Omschrijving van de goederen:
GN-code:
Code accijnsgoed 1:
Hoeveelheid:
Densiteit bij 15°C:
Nettogewicht:
Herkenningsmiddelen:

8a. Geldigheidsdatum

☐Ja
☐Nee
8b. Verlengde geldigheidsdatum

9. Datum, naam en handtekening ondertekenaar

1 Alleen
2 Alleen

invullen wanneer het bunkergeleidedocument opgesteld is voor accijnsgoederen.
invullen wanneer het bunkergeleidedocument opgesteld is voor niet -uniegoederen.
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Bunkergeleidedocument

1. Volgnummer:

10. Gegevens in verband met de afleveringen aan zeegaande vaartuigen (bunkeringen), overladingen en bestemmingswijzigingen
(a) Hoeveelheid bij
vertrek:
(b)
Datum

(c)
Tijdstip

(d)
Plaats

(e)
Naam
zeegaand
vaartuig /
tanklichter

(f)
Identificatienummer zeegaand
vaartuig/
tanklichter/tankauto

(g)
Bunkerreceipt,
Bunkergeleidedocume
nt na overlading
ARC e-AD bij
bestemmingswijziging

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(j) Totalen
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(h)
Aflevering
(bunkering)

(h)
Overlading

(h)
Bestemmingswijziging

(i)
Resterende
hoeveelheid:

Bunkergeleidedocument

1. Volgnummer:

11. Bevindingen bij een voorraadopname door de erkend bunkeraar
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Bevindingen:

Datum:.
Bevindingen:

Tijdstip:

Plaats:

12. Bevindingen bij controle door de controlerende autoriteit
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Bevindingen:

Naam en handtekening van de controlerende ambtenaar:

Datum:
Bevindingen:

Tijdstip:

Plaats:

Naam en handtekening van de controlerende ambtenaar:
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Begrippen
-

Zie artikel 1 (begripsbepalingen) van de Bilaterale administratieve overeenkomst tussen
de Belgische Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Nederlandse
Belastingdienst/Douane inzake bepaalde modaliteiten bij grensoverschrijdende
bunkering van minerale oliën en smeermiddelen in het kader van de zeebunkervaart .

-

Hoeveelheid: de hoeveelheid in liters bij 15 graden Celcius dan wel in kilogrammen. De
te gebruiken maateenheid is die welke overeenkomstig bijlage II, tabellen 11 en 12 van
de Verordening (EG) Nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 tot uitvoering van
Richtlijn 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de
overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns bij de in vak 6c ingevulde
code hoort. Bijvoorbeeld voor gasolie liters bij 15 graden Celsius, voor zware stookolie
kilogrammen. Als een product niet voorkomt in bijlage II, tabel 11, gebruikt u de voor het
product in het handelsverkeer gebruikelijke aanduiding van de hoeveelheid.

Toelichting per vak
Het bunkergeleidedocument is ingedeeld in vakken. Per vak staat hieronder een toelichting op de
in te vullen gegevens.
Vak Toelichting
Volgnummer
1.
Vul hier het unieke doorlopend volgnummer in dat aan het bunkergeleidedocument is toegekend.
De bevoegde autoriteit kan een nummerreeks toewijzen.
Vergunning erkend bunkeraar
2.1. Vul hier het vergunningsnummer in van de erkend bunkeraar.
2.2. Vul hier de naam in van de erkend bunkeraar.
2.3. Vul hier de straat en het huisnummer in van de erkend bunkeraar.
2.4. Vul hier de postcode en de gemeente (woonplaats) van de erkend bunkeraar in.
Douanestatus en douaneaangifte van de minerale oliën / smeermiddelen
3.1. Geef aan of de minerale oliën en smeermiddelen, waarvoor dit bunkergeleidedocument wordt
opgemaakt, de douanestatus van uniegoederen heeft, dan wel de douanestatus van niet uniegoederen.
3.2. - Voor uniegoederen: Vul hier het MRN in van de aangifte ten uitvoer die is gedaan voor de over te
.
brengen minerale oliën en smeermiddelen.
- Voor niet-uniegoederen: Vul hier het MRN van de aangifte tot wederuitvoer voor de minerale oliën
en smeermiddelen die zich onder een particulier douane-entrepot bevinden. Indien de aangifte tot
wederuitvoer wordt ingediend in de vorm van een inschrijving in de administratie van de aangever
dient het nummer van de vergunning inschrijving in de administratie te worden vermeld.
Lading en aanvang van de overbrenging
Let op: als u goederen bunkert die niet afkomstig zijn uit een belastingentrepot, accijnsgoederenplaats of
douane-entrepot, vult u de velden 4.1. en 4.2. niet in.
4.1
Enkel voor accijnsgoederen: Vul hier het nummer in van het belastingentrepot of de
accijnsgoederenplaats van waar uit de minerale oliën en smeermiddelen worden verzonden. Bij
verzending vanuit een accijnsgoederenplaats is dit het NLW -nummer.
Het betreft hier een nummer dat hoort bij een belastingentrepot of accijnsgoederenplaats waarvoor
de erkend bunkeraar van vak 2 verantwoordelijk is.
4.2. Enkel voor niet-uniegoederen: Vul hier het nummer in van de vergunning particulier douane entrepot en de locatiecode van de plaats van aanbrengen.
4.3. Vul hier de datum en het tijdstip in waarop de overbrenging start.
4.4. Vul hier de periode in die vermoedelijk nodig is om alle minerale oliën en smeermiddelen over te
brengen.
Overlading van uit een andere tanklichter / tankauto / aanhangwagen
Bij overlading van uit een andere tanklichter/tankauto/aanhangwagen moet u, in de
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tanklichter/tankauto/aanhangwagen van ontvangst, een nieuw bunkergeleidedocument opmaken voor de
overgeladen minerale oliën en smeermiddelen. U vult dan de vakken 1 t/m 4 en 6 t/m 9 in, alsook het vak
5 dat specifiek voor de overlading is voorzien.
Let op: in het bunkergeleidedocument dat werd gebruikt voor de overbrenging van de goederen door de
tanklichter of de tankauto/aanhangwagen van waaruit is overgeladen, moet bij een overlading het vak 10
worden aangevuld.
5.1. U moet een overlading minimaal twee uur voor de start melden bij het douanekantoor dat bevoegd
is voor de plaats waar de overlading zal plaatsvinden. Vul in dit vak de datum en het tijdstip in
waarop u deze melding heeft gedaan.
5.2. Vul hier de datum en het tijdstip in waarop de overlading start.
5.3. Vul hier de precieze plaats in waar de overlading plaatsvindt (bv. Antwerpen, Leopolddok of
Rotterdam, 7e Petroleumhaven)
5.4. Vul hier de naam van de tanklichter in van waar uit de minerale oliën en smeermiddelen worden
overgeladen.
5.5. Vul hier ENI-nummer (Europees scheepsidentificatienummer) van de tanklichter of het kenteken
van de tankauto en/of de aanhangwagen in van waar uit de minerale oliën en smeermiddelen
worden overgeladen.
5.6. Vul hier het unieke volgnummer in dat is ingevuld in vak 1 van het bunkergeleidedocument waarmee
de minerale oliën en smeermiddelen werden overgebracht direct voorafgaande aan de overlading.
Let op: Het volgnummer van het bunkergeleidedocument dat wordt gebruikt na de overlading en
het volgnummer van het bunkergeleidedocument dat werd gebruikt voor de overlading kunnen niet
gelijk zijn!
Gebruikte vervoermiddel
6.1. Vul hier de naam in van de tanklichter waarmee de minerale oliën en smeermiddelen worden
overgebracht. Als de minerale oliën en smeermiddelen worden overgebracht in een tankauto en/of
aanhangwagen, vult u dit vak niet in.
6.2. Vul hier het ENI-nummer (Europees scheepsidentificatienummer) van de tanklichter of het kenteken
van de tankauto en/of de aanhangwagen in waarmee de minerale oliën en smeermiddelen worden
overgebracht.
Gegevens van de goederen
7.1. Vul hier de algemene handelsbenaming van de minerale oliën en smeermiddelen in.
7.2. Vul hier de GN-code van de goederen in overeenkomstig de actuele versie van de Verordening
(EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief - en
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
7.3. Dit vak is enkel in te vullen voor accijnsgoederen.
Vul hier de accijnsproductcode (EPC-code) in overeenkomstig bijlage II, tabel 11 van de
Verordening (EG) Nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn
2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging van
accijnsgoederen onder schorsing van accijns.
7.4. Vul hier de hoeveelheid in, voor de hoeveelheidsaanduiding zie het begrip “hoeveelheid” hierboven.
7.5. Vermeld de densiteit bij 15 °C.
7.6. Vul hier het nettogewicht in kilogrammen in.
7.7. Duid aan of de goederen zijn voorzien van herkenningsmiddelen. Bedoeld wordt
herkenningsmiddelen overeenkomstig de nationale wetgeving van België of Nederland.
Verlengde geldigheidsdatum
8a.
Vul hier de uiterste geldigheidsdatum van het bunkergeleidedocument in. De geldigheid van een
bunkergeleidedocument loopt af één maand nadat het is opgemaakt. Echter, als het
bunkergeleidedocument wordt opgemaakt in verband met een overlading, vult u hier de uiterste
geldigheidsdatum van het aan de overlading voorafgaande bunkergeleidedocument in.
8b.
Als een maand na het opmaken van het bunkergeleidedocument niet de gehele daarin vermelde
hoeveelheid minerale oliën en smeermiddelen werd gebunkerd kan de erkend bunkeraar verzoeken
om de geldigheidstermijn te verlengen. Vul hier de nieuwe uiterste geldigheidsdatum die toegekend
werd door de bevoegde autoriteiten.
Als het bunkergeleidedocument wordt opgemaakt in verband met een overlading en op het aan de
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overlading voorafgaande bunkergeleidedocument is een verlengde geldigheidsdatum ingevuld , vult
u hier die verlengde geldigheidsdatum in.
Datum, naam en handtekening
9.
Onderteken hier het bunkergeleidedocument en vul de naam van de ondertekenaar en de datum
in.
Let op: de ondertekenaar moet bevoegd zijn om namens de erkend bunkeraar het
bunkergeleidedocument te ondertekenen.
Gegevens in verband met de afleveringen aan zeegaande vaartuigen, overladingen en
bestemmingswijzigingen
In de vakken 10 (a) t/m 10 (i) worden de gegevens met betrekking tot het afleveren aan zeegaande
vaartuigen, overladingen en bestemmingswijzigingen ingevuld.
Uit vak 10 (a) moet de beginvoorraad in de tanklichter, de tankauto of de aanhangwagen blijken. Uit vak
10 (i) moet steeds de actuele voorraad in de tanklichter, de tankauto of de aanhangwagen blijken nadat
er afleveringen aan zeegaande vaartuigen, overladingen en/of bestemmingswijzigingen hebben
plaatsgevonden.
Indien de voorraad in de tanklichter, de tankauto of de aanhangwagen afkomstig is uit meerdere
beladingen en/of overladingen, moet de totale voorraad blijken uit de vakken 10 (a) en/of 10 (i) van de
verschillende bunkergeleidedocumenten samen. In dit geval moet voor de afschrijving van de voorraad
de zogenaamde first in first out methode worden gebruikt.
“Na overlading van minerale oliën en smeermiddelen uit een andere tanklichter of
tankauto/aanhangwagen, kan zich de situatie voordoen dat de geldigheidsduur van het nieuw opgemaakte
bunkergeleidedocument eerder afloopt dan de geldigheidsduur van een of meerdere
bunkergeleidedocument(en) van andere beladingen. Zie de toelichting op vak 8. Als deze situatie zich
voordoet,
wordt
het
nieuw
opgemaakte
bunkergeleidedocument
geacht
het
oudste
bunkergeleidedocumenten te zijn en als eerste afgeschreven.
10 (a)
Vul hier de hoeveelheid in zoals vermeld in vak 7.4.
10 (b)
Vul hier de datum van de aflevering aan het zeegaande vaartuig, de overlading op een andere
tanklichter/tankauto/aanhangwagen of de bestemmingswijziging in.
10 (c)
Vul hier het tijdstip van de aflevering aan het zeegaande vaartuig, de overlading op een andere
tanklichter/tankauto/aanhangwagen of de bestemmingswijziging in.
10 (d)
Vul hier de plaats van de aflevering aan het zeegaande vaartuig, de overlading op een andere
tanklichter/tankauto/aanhangwagen of de bestemmingswijziging in (bv. Antwerpen of
Rotterdam)
10 (e)
Vul hier de naam van het zeegaande vaartuig waaraan is afgeleverd of de naam van de
tanklichter waarop is overgeladen in. Als de minerale oliën en smeermiddelen bij een
bestemmingswijziging worden overgeladen in een ander vaartuig, vult u hier eveneens de naam
van dat vaartuig in.
10 (f)
Vul hier het IMO-nummer van het zeegaande vaartuig waaraan is afgeleverd, of het ENI-nummer
van de tanklichter, of het kenteken van de tankauto en/of de aanhangwagen waarop is
overgeladen in. Als de minerale oliën en smeermiddelen bij een bestemmingswijziging worden
overgeladen in een ander vaartuig, vult u hier eveneens het IMO -nummer of het ENI-nummer
van dat vaartuig in.
10 (g)
Vul
hier
een
van
de
volgende
nummers
in:
- het nummer van het bunkerreceipt dat is opgemaakt ten behoeve van de aflevering aan een
zeegaand vaartuig;
- het unieke volgnummer van het bunkergeleidedocument dat wordt opgemaakt ingevolge de
overbrenging van de minerale oliën en smeermiddelen in de tanklichter/tankauto/aanhangwagen
waarin ze zijn overgeladen;
- het ARC-nummer van het elektronisch administratief document (e -AD) dat wordt opgemaakt
om de bestemmingswijziging van de accijnsgoederen mogelijk te maken.
10 (h)
Vul in de van toepassing zijnde kolom de hoeveelheid aan van de:
- minerale oliën en smeermiddelen afgeleverd aan het zeegaand vaartuig.
- minerale oliën en smeermiddelen overgeladen in een tanklichter/tankauto/aanhangwagen.
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10 (i)

10 (j)

- minerale oliën en smeermiddelen waarvan de bestemming is gewijzigd.
Vul hier na de aflevering aan een zeegaand vaartuig, na de overlading op een andere
tanklichter/tankauto/aanhangwagen of na het wijzigen van de bestemming de resterende
hoeveelheid in.
Maak voor elke kolom de som van de hoeveelheden van de minerale oliën en smeermiddelen
die de aanwending (aflevering / overlading / bestemmingswijziging) hebben gekregen.

Bevindingen bij een voorraadopname door de erkende bunkeraar
11.
In het vak 11 worden de gegevens met betrekking tot voorraadopnames in een tanklichter, tankauto
en aanhangwagen ingevuld. Indien de voorraad afkomstig is uit meerdere beladingen en/of
overladingen, moeten de bevindingen worden aangetekend op het bunkergeleidedocument dat
betrekking heeft op de oudste belading of overlading.
Vul bij elke voorraadopname de datum, het tijdstip, de plaats en de bevindingen in van de
voorraadopname.
Als een tekort wordt vastgesteld met betrekking tot de hoeveelheid minerale oliën en
smeermiddelen, moet dit ook worden aangetekend in het vak 10. U gebruikt dan de eerstvolgende
nog niet gebruikte rij. U vult in het vak 10 (b) en (c) de datum van de voorraadopname in, in vak 10
(d) de term “VOORRAADOPNAME”, en in vak 10 (i) de resterende hoeveelheid in.
In de situatie dat zich in dezelfde tankauto/aanhangwagen of aan boord van dezelfde tanklichter
minerale oliën en/of smeermiddelen bevinden met dezelfde GN-code maar met een verschillende
douanestatus, moet het verschil worden aangetekend op een bunkergeleidedocument dat
betrekking heeft op de goederen met de douanestatus van niet-Uniegoederen volgens de methode
van first in first out.
Indien op het moment dat het verschil wordt vastgesteld zich in dezelfde tankauto /aanhangwagen
of aan boord van dezelfde tanklichter minerale oliën en smeermiddelen van dezelfde GN-code en
met dezelfde douanestatus bevinden, moet het verschil worden aangetekend volgens de methode
van first in first out.
Als het verschil bestaat uit een meerbevinding maakt de erkend bunkeraar voor de meer bevonden
hoeveelheid minerale oliën en smeermiddelen onmiddellijk een bunkergeleidedocument op volgens
de in bijlage 1 opgenomen toelichting.
Als de meerbevinding wordt vastgesteld in een tanklichter of tankauto/aanhangwagen waarin zich
op dat moment zowel niet-Uniebunkers als Uniebunkers bevinden met dezelfde GN-code wordt de
meer bevonden hoeveelheid minerale oliën en smeermiddelen geacht de douanestatus van nietUniegoederen te hebben en neemt de erkend bunkeraar deze als zodanig op in de
voorraadadministratie van zijn douane-entrepot.
Bevindingen bij controle door de controlerende autoriteit
12.
In het vak 12 worden controles door de controlerende autoriteit aan boord van de
tanklichter/tankauto/aanhangwagen
vastgelegd.
Als
u
gebruikt
maakt
van
een
bunkergeleidedocument op papier brengt de controlerende autoriteit zijn bevindingen zelf aan op
het bunkergeleidedocument.
Als u toestemming heeft om een elektronisch bunkergeleidedocument te gebruiken, moet u bij
aanvang van de controle een afdruk van alle bunkergeleidedocumenten die betrekking hebben op
de op dat moment aanwezige voorraad maken en deze aan de controlerende autoriteit
overhandigen. De controlerende autoriteit tekent hierop haar bevindingen aan. U moet deze
bevindingen vervolgens zelf vastleggen in het elektronische bunkergeleidedocument.
Indien de voorraad aan boord van de tanklichter of in een tankauto/aanhangwagen afkomstig is uit
meerdere beladingen en/of overladingen, moeten de bevindingen w orden aangetekend op het
bunkergeleidedocument dat betrekking heeft op de oudste belading of overlading.

Bijlage 15.2. - Bunkergeleidedocument

Toelichting op (de invulling van) het bunkergeleidedocument

De controlerende autoriteit vult in dit vak de datum, het tijdstip, de plaats en de bevindingen van
de controle in. De controlerende ambtenaar bevestigt met zijn naam en handtekening.
Als de douaneautoriteiten een verschil vaststellen met betrekking tot de hoeveelheid minerale oliën
en smeermiddelen aan boord van de tanklichter of in de tankauto/aanhangwagen, moet u dit ook
aantekenen in vak 10. U gebruikt dan de eerstvolgende nog niet gebruikte rij. U vult in vak 10 (b)
en (c) de datum en het tijdstip van de controle, in vak 10 (d) de term “DOUANECONTROLE”, en in
vak 10 (i) de resterende hoeveelheid in.
In de situatie dat zich aan boord van dezelfde tanklichter of in de tankauto/aanhangwagen minerale
oliën en smeermiddelen bevinden met dezelfde GN-code maar met een verschillende
douanestatus, moet het verschil worden aangetekend op een bunkergeleidedocument dat
betrekking heeft op de goederen met de douanestatus van niet-Uniegoederen volgens de methode
van first in first out.
Indien op het moment dat het verschil wordt vastgesteld zich in dezelfde tankauto /aanhangwagen
of aan boord van dezelfde tanklichter minerale oliën en smeermiddelen van d ezelfde GN-code en
met dezelfde douanestatus bevinden, moet het verschil worden aangetekend volgens de methode
van first in first out.
Als de meerbevinding wordt vastgesteld in een tanklichter of in de tankauto/aanhangwagen waarin
zich op dat moment zowel niet-Uniebunkers als Uniebunkers bevinden met dezelfde GN-code wordt
de meer bevonden hoeveelheid minerale oliën en smeermiddelen geacht de douanestatus van niet Uniegoederen te hebben en neemt de erkend bunkeraar deze als zodanig op in de
voorraadadministratie van zijn douane-entrepot.

Bijlage 15.2. - Bunkergeleidedocument
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Bijlage 15.3. – Toelichting bunkerreceipt

Een bunkerreceipt moet minstens de volgende gegevens bevatten:
- Een uniek volgnummer (de bevoegde autoriteit kan een nummerreeks toewijzen).
- Het vergunningsnummer van de vergunning erkend bunkeraar.
- De naam en het adres van de vergunningshouder erkend bunkeraar.
- De naam van de tanklichter van waaruit de minerale oliën en/of smeermiddelen worden geleverd en het ENI -nummer (Europees
scheepsidentificatienummer) van de tanklichter OF het kenteken van de tankauto en/of de aanhangwagen van waaruit wordt geleverd.
- Met betrekking tot de geleverde minerale oliën en/of smeermiddelen:
* Omschrijving van de goederen (handelsbenaming).
* GN-code (overeenkomstig de actuele versie van de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief).
* Code accijnsgoed (enkel voor accijnsgoederen: vul hier de accijnsproductcode in overeenkomstig bijlage II, tabel 11 van de Verordening ( EG) Nr.
684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor
de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns ).
* Hoeveelheid (De hoeveelheid in liters bij 15 graden Celcius dan wel in kilogrammen. De te gebruiken maateenheid is die welke overeenkomstig bijlage
II, tabellen 11 en 12 van de Verordening (EG) Nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad
wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns bij de in vak 6c ingevulde code
hoort. Bijvoorbeeld voor gasolie liters bij 15 graden Celsius, voor zware stookolie kilo grammen. Als een product niet voorkomt in bijlage II, tabel 11,
gebruikt u de voor het product in het handelsverkeer gebruikelijke aanduiding van de hoeveelheid ).
* Densiteit bij 15°C.
* Nettogewicht (in kilogrammen).
* Toegevoegde herkenningsmiddelen (Duid aan of de goederen zijn voorzien van herkenningsmiddelen. Bedoeld wordt herkenningsmiddelen
overeenkomstig de nationale wetgeving van België of Nederland )
-

De plaats van de levering van de minerale oliën en/of smeermiddelen ( de coördinaten en de plaats benaming (bv. Antwerpen, Vlissingen,…) van de
plaats van levering).

-

De datum en tijdstip van de levering van de minerale oliën en/of smeermiddelen.

-

Met betrekking tot de bestemmeling van de minerale oliën en/of smeermiddelen:
* De naam van het zeegaand vaartuig waarin de minerale oliën en/of smeermiddelen zijn geleverd.
* Het IMO-nummer van het zeegaande vaartuig waarin de minerale oliën en/of smeermiddelen zijn geleverd.
* De naam van de eigenaar/exploitant of de vertegenwoordiger aan boord van het zeegaa nd vaartuig die gemachtigd is om het bunkerreceipt te
ondertekenen.
* Het adres van de exploitant/eigenaar van het zeegaand vaartuig waarin de minerale oliën en/of smeermiddelen zijn geleverd.

-

De gedateerde handtekening van de eigenaar/exploitant of de vertegenwoordiger aan boord van het zeegaand vaartuig die gemachtigd is om het
bunkerreceipt te ondertekenen.

Bijlage 15.3. – Toelichting bunkerreceipt

Nummer PM.2019.000.781: Zeevaartbunkerprocedure 2019

Presentatie Nederlandse Douane infosessie
“Zeevaartbunkerprocedure 2019” van 9 april 2019

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Departement Processen & Methodes

--

Zeevaartbunkerprocedure
2019
9 april 2019

Inhoud Presentatie
Welkom en voorstellen
Situatie Nederland
Nationaal Nederland
Samenloop grensoverschrijdend en nationaal
Vragen

2

9 april 2019

Proclaimer
Deze presentatie schetst de situatie voor de
Nederlandse erkend bunkeraars!
Dit zijn:
in Nederland gevestigde bunkeraars
die in het bezit zijn van een vergunning erkend bunkeraar
die is verleend door de Nederlandse Douane
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Welke NL-vergunningen voor gebruik
Zeevaartbunkerprocedure 2019

Vergunning Erkend bunkeraar
Vergunning accijnsgoederenplaats of fictief
accijnsgoederenplaats bunkerhandelaar (AGP)
Vergunning particulier douane-entrepot of varend douaneentrepot
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Vergunning Erkend bunkeraar

verplicht bij laden accijnsgoederen in Nederland
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Vergunning accijnsgoederenplaats of fictief
accijnsgoederenplaats bunkerhandelaar
(AGP)

Vergunning AGP of fictief AGP bunkerhandelaar
verplicht bij laden accijnsgoederen in Nederland
vergunning AGP
vaste opslaglocatie aan de wal
zekerheid stellen
fictief AGP bunkerhandelaar
eigenaar van de te bunkeren goederen
zekerheid stellen
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Vergunning particulier douaneentrepot of varend douane-entrepot
Vergunning particulier douane-entrepot
vaste opslaglocatie aan de wal
ook vergunning doorlopende zekerheid nodig
Varend douane-entrepot
tanklichters in vergunning genoemd
ook vergunning doorlopende zekerheid nodig

Belgische vergunning varend douane-entrepot kan
worden gebruikt voor laden in Nederland!
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Vergunningen aanvragen (1)
Aanvraagformulieren (insturen naar adres vermeld op aanvraagformulier)
erkend bunkeraar
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas
_en_formulieren/aanvraag-vergunning-erkend-bunkeraar)
AGP (met vaste locatie)
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_
en_formulieren/aanvraag_vergunning_accijnsgoederenplaats)

fictief AGP bunkerhandelaar (niet op douane.nl! aanvraagformulier hier
verkrijgbaar of bij BelastingTelefoon Douane 0031 45 574 30 31)
Particulier douane-entrepot en varend douane-entrepot
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas
_en_formulieren/aanvraag_vergunning_douane_entrepot_1_5_2016)
Doorlopende zekerheid
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas
_en_formulieren/aanvraag_vergunning_doorlopende_zekerheid)
8
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Vergunningen aanvragen (2)
Initieel onderzoek
Onderzoek naar vergunningvoorwaarden
Beschrijving administratieve organisatie en maatregelen van
interne beheersing (AO-IB)
Douaneregio neemt contact op

Zekerheid stellen
AGP en fictief AGP bunkerhandelaar
Beschikking zekerheid
Particulier douane-entrepot en varend douane-entrepot
Vergunning doorlopende zekerheid
Douane Groningen
Centraal zekerheidskantoor in Nederland

Verlenen
9
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Vergunningen aanvragen (3)
Informatiebladen vergunningen / Toelichting en algemene voorwaarden

erkend bunkeraar
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/
erkend-bunkeraar-alg-info)
AGP (met vaste locatie)
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/i
nformatie_over_het_gebruik_van_een_vergunning_opslag_in_een_accijnsgoederenplaats)

fictief AGP bunkerhandelaar
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/i
nfoblad_vergunningen_voor_fictieve_accijnsgoederenplaatsen)
Particulier douane-entrepot en varend douane-entrepot
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/
douane_entrepot_alg_info)
Doorlopende zekerheid
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/
alg_info_doorlopende_zekerheid)
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Registratie elektronisch berichtenverkeer
Nodig voor het doen van douaneaangiften
Plaatsing in particulier douane-entrepot en varend douane-entrepot
Uitvoer
Wederuitvoer
Nodig voor het doen van bunkermeldingen
Single Window Maritiem (SWM)
Aanvragen registratie
Aanvraagformulier
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aan
vraag_registratie_elektronisch_berichtenverkeer)
Let op: voor (varend) douane-entrepot en (weder)uitvoer bij vraag 2b “AGS” aankruisen
Let op: voor bunkermeldingen bij vraag 2b “proviand” aankruisen

Toelichting en algemene voorwaarden
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/registra
tie_elektronisch_berichtenv_alg_info)

Aangiftesysteem AGS

Software-leverancier
11
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EMCS

Software-leverancier
Persoonlijk domein (www.belastingdienst.nl)
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Vestigingseis
Accijnsgoederen alleen betrekken in lidstaat die de vergunning
erkend bunkeraar heeft verleend!
Om accijnsgoederen in Nederland te betrekken, is:
Nederlandse vergunning erkend bunkeraar verplicht
Nederlandse vergunning AGP of fictief AGP bunkerhandelaar
verplicht
Vestigingseis
Vaste inrichting vereist:
Voor de fictief accijnsgoederenplaats bunkerhandelaar als
bedoeld in artikel 42a Wet op de accijns wordt onder “in
Nederland gevestigd” verstaan een buitenlandse
rechtspersoon die in Nederland een vaste inrichting heeft.
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Vaste inrichting
Een “vaste inrichting” is een met zekere duurzaamheid
geëxploiteerde bedrijfsinrichting van een onderneming
wiens zetel van de bedrijfsuitoefening in het buitenland is
gevestigd, vanuit welke inrichting leveringen van goederen
en/of diensten jegens derden plegen te worden verricht.
Er moet dus sprake zijn van:
een duurzame exploitatie van een bedrijfsinrichting
(personeel en technische middelen), en
die handelt als een onderneming (niet alleen
ondersteunende activiteiten).
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Nationale bunkerregeling (1)
Nederlandse bunkeraar bunkert uit in Nederland
Uitvoer (Uniegoederen, ook accijnsgoederen)
géén aangifteverplichting
(goederen worden vrijgesteld van BTW of accijns geleverd als
scheepsvoorraad)
Let op: dit kan nog veranderen, onderwerp van discussie binnen de EU

Bewijs van levering volstaat (bunkerverklaring/receipt)
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Nationale bunkerregeling (2)
Nederlandse bunkeraar bunkert uit in Nederland
Wederuitvoer (niet-Uniegoederen)
Vergunning Uitbunkering in transito
Aanvraagformulier en toelichting/algemene voorwaarden:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/a
anvraag_vergunning_uitbunkeren_in_transito
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/alge
mene_informatie-vergunning-uitbunkeren_in_transito

Vergunning toegelaten geadresseerde
Aanvraagformulier en toelichting/algemene voorwaarden:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/a
anvraag_vergunning_toegelaten_geadreseerde
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/alg_i
nfo_vergunning_toegelaten_geadresseerde

Registratie elektronisch aangeven (NCTS)
Aanvraagformulier en toelichting/algemene voorwaarden:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/a
anvraag_registratie_elektronisch_berichtenverkeer
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/regis
tratie_elektronisch_berichtenv_alg_info
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Samenloop grensoverschrijdend en nationaal (1)
Nederlandse erkend bunkeraar bunkert in Nederland en in België

Laden in Nederland
Keuze
Direct starten met zeevaartbunkerprocedure 2019
• Alle bunkers volgens zeevaartbunkerprocedure 2019, ook die
in Nederland
Starten met zeevaartbunkerprocedure 2019 vóór eerste
grenspassage
• Bunkers in Nederland tot eerste grenspassage nationaal
• Vóór eerste grenspassage douaneaangifte en BGD
o Hierna alle bunkers volgens zeevaartbunkerprocedure,
ook die in Nederland (na terugkomst)
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Samenloop grensoverschrijdend en nationaal (2)
Nederlandse erkend bunkeraar bunkert in Nederland en in België

Laden in België (géén accijnsgoederen!)
Geen keuze
Direct zeevaartbunkerprocedure 2019 voor alle in België
betrokken minerale oliën en smeermiddelen (voor gehele
douaneaangifte)
• Alle bunkers volgens zeevaartbunkerprocedure 2019, ook die
in Nederland
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Verdere informatie
Handboek Douane
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HDU/

Handboek Accijns
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HA/index.html

Handboek EMCS
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/EMCS/

Informatie Single Window Maritiem
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_
en_overige_informatie/maritime-single-window-nederland

19

9 april 2019

Slot

????

20

9 april 2019

