Aanvraag vergunning particuliere entrepot

1 Gegevens aanvrager
Bedrijfsnaam volgens uittreksel Kamer van Koophandel

Vestigingsadres

Plaats

Nummer Kamer van Koophandel

Persoonsnummer

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mail adres

Website

Adres waar uw administratie wordt gehouden

Adres waar de wens is om het particuliere entrepot te vestigen

2 Gegevens accountant of belastingconsulent
Naam

Vestigingsadres

Plaats

Telefoonnummer

3 Contactpersoon voor douaneaangelegenheden binnen uw bedrijf
Naam

Functie

Telefoonnummer

E-mail adres

4 Gegevens bedrijf
Namen van de personen die de directie vormen

Hoeveel medewerkers telt uw bedrijf?

Beschrijf de economische behoefte voor het hebben van een particuliere entrepot

Geef een korte omschrijving van de aard en activiteiten van uw bedrijf

Beschrijf de administratieve organisatie en het interne beheersingssysteem van uw bedrijf

Geef een omschrijving van de organisatiestructuur van uw bedrijf

Beschrijf het goederenassortiment dat opgeslagen zullen worden in het particuliere entrepot (geconsolideerde
goederen, accijnsgoederen of accijnsvrije goederen, etc.)
Let op, de Inspecteur der Invoerrechten en Accijns kan hierop beperkingen vaststellen.

Bent u eigenaar van de goederen of doet u opslag voor derden?

5 Ondertekening
Naam

Functie

Plaats

Datum

Aantal bijlagen

Handtekening

6 Aanvullende inlichtingen
De volgende stukken dienen bijgevoegd te worden:
1. Een plattegrond van de opslagruimte met de afmetingen;
2. Een originele uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
(niet ouder dan één maand); en
3. Een actueel organogram van het bedrijf.

7 Toelichting
Nadat de Douane uw verzoek heeft ontvangen, volgt er een zogenaamd initiële onderzoek. Het doel van dit
onderzoek is:
- Toetsing van de economische behoefte.
o U moet aantonen dat u, vanuit bedrijfseconomische invalshoek behoefte heeft aan de opslag van
goederen onder douaneverband. Van belang zijn de soort, tijdsduur, hoeveelheid goederen, schatting van
hoeveel opslag (aantal containers) per maand en hoeveel uitslag per maand. De opslag in particuliere
entrepot dient minimaal één (1) container per maand te zijn.
- Beoordeling van de administratie
o Tijdens het initiële onderzoek wordt ook de administratie beoordeeld. Bij de aanvraag dient u zelf de
beschrijving hiervan mee te sturen. Een vergunning voor een particulier entrepot wordt slecht verleend
indien de aanvrager van de desbetreffende vergunning een bedrijf uitoefent waarvan de administratieve
organisatie zodanig is, dat zij voldoende waarborgen inhoudt, voor een juiste vastlegging van de
bedrijfshandelingen. De administratie zodanig is ingericht, dat daarin op overzichtelijke wijze zijn
opgenomen de door de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen nodig geoordeelde bedrijfsgegevens
over de goederen welke onder het stelsel van entrepot zijn geplaatst. Uiteraard voert de Douane tijdens
het initiële onderzoek overleg met u en indien noodzakelijk kan u worden gevraagd aanpassing uit te
voeren, bijvoorbeeld aan uw administratie of de opslagruimte.

8 Accijnsgoederen (indien van toepassing)
Voor accijns onderworpen goederen, wijn en sigaren dient u een afzonderlijke voorraadadministratie te voeren.

9 Overige eisen
-

-

Geen ten invoer verboden goederen, ontvlambare, ontplofbare, radioactieve en andere gevaarlijke stoffen
mogen in een particulier entrepot worden opgeslagen;
Vermeld of het bedrijf over een geschikte sanitaire voorziening, een adequaat container losplaats en een
adequaat standplaats (een kantoor met een lessenaar en stoel) beschikt voor de douaneambtenaar. Tevens
moet het mogelijk zijn voor de douaneambtenaar om vanuit het particuliere entrepot in Asycuda World in te
loggen.
Indien noodzakelijk kan de Inspecteur Invoerrechten en accijnzen aanvullende eisen vaststellen en /of
aanvullende gegevens opvragen.

10 Zekerheidstellen
Als uit het initiële onderzoek blijkt dat er een economische behoefte voor de opslag van goederen onder
douaneverband aanwezig is, een efficiënte en effectieve controle door de douane mogelijk is, uw administratie aan
de daaraan te stellen eisen voldoet, uw bedrijf in staat is aan de vergunningsvoorwaarden, en aan de overige eisen
hiervoor genoemd te voldoen, dan kan de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen de douanevergunning verlenen
die in uw situatie het meest geschikt is en nadat voor de afgifte van de vergunning eventueel zekerheid is gesteld.

11 Het verzoekschrift
U dient uw verzoekschrift te richten aan de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, met toezending van een
kopie aan Chef Afdeling Techniek/ Douane Controle Team, L.G. Smith Boulevard 134 Oranjestad - Aruba.

Let op! Indien u bij het invullen van deze aanvraag meer schijfruimte nodig heeft, kunt u onderstaand ruimte
gebruiken.

