EORI-nummer
nut en noodzaak
Bent u importeur, exporteur, verzender of ontvanger van goederen of op een andere manier betrokken bij
goederen afkomstig uit of met een bestemming naar een land buiten de Europese Unie, dan heeft u te maken
met een EORI nummer. In de praktijk blijkt dat er veel onwetendheid is over het gebruik van het EORI-nummer.
Wat is een EORI-nummer?

Het EORI-nummer biedt ook voordelen voor bedrijven

Op 1 juli 2009 is er Europese wetgeving in werking
getreden die ervoor zorgt dat douaneautoriteiten op een
efficiënte en effectieve wijze marktdeelnemers identificeert
die betrokken zijn bij internationale handel en transport.
Het middel dat hiervoor dient is het ‘Economic Operators
Registration and Identification number’ (EORI).

Een belangrijke factor in de internationale handel is de
afhandeling van allerlei douane- en inspectieformaliteiten.
De Nederlandse Douane probeert dit zo efficiënt mogelijk
te doen met zo min mogelijk last voor het bedrijfsleven.

Wie moet beschikken over een EORI-nummer?
Europese douanewetgeving schrijft voor dat een
marktdeelnemer
over
een
EORI-nummer
moet
beschikken. Een marktdeelnemer is in dit verband een
rechtspersoon die activiteiten uitvoert waardoor hij direct of
indirect een relatie heeft met de Douane.
Aan particulieren en aan filialen/nevenvestigingen die geen
zelfstandige rechtspersoon zijn, wordt geen EORI-nummer
verstrekt. Filialen/nevenvestigingen moeten bij het
verrichten van activiteiten het EORI nummer gebruiken
van de hoofdvestiging.
Gebruik van het EORI-nummer verplicht
Marktdeelnemers zijn verplicht het nummer te gebruiken
bij alle douanetransacties en -activiteiten in de EU,
wanneer om een identificatienummer wordt gevraagd. Dit
geldt voor het aanvragen van een douanevergunning, de
AEO-status en voor het doen van iedere aangifte bij de
Douane. Met name bij dat laatste gaat het vaak mis.
Uw logistiek dienstverlener kan vragen om uw EORI
In de praktijk worden expediteurs en douaneagenten
veelvuldig ingeschakeld voor het verrichten van
douaneformaliteiten. Vervoerders hebben daarnaast een
eigen verantwoordelijkheid op het moment dat de
Europese buitengrens moet worden gepasseerd.
Bij het doen van een aangifte of andere formaliteiten, zijn
logistieke dienstverleners verplicht de partijen in de keten
te identificeren. In het verleden werden uw NAW-gegevens
vermeld, maar dit is - enkele uitzonderingen daargelaten –
met de komst van EORI dus niet langer toegestaan.
Desondanks hanteren de meeste lidstaten een periode
van gewenning. Dit gaat veranderen. Met ingang van 1 juli
2012 gaat de Nederlandse Douane strikter handhaven.
Het niet vermelden van een verplicht EORI-nummer zal
dan worden beschouwd als een onjuiste aangifte en kan
worden beboet. Dit is de reden waarom logistieke
dienstverleners u kunnen vragen om uw EORI-nummer.

FENEX: Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek
EVO: Ondernemersvereniging voor Verladers

Voor het toezicht hanteert de Douane verschillende
methoden, waaronder het (fysiek) controleren van de
goederen. Om dit goed te doen is de Douane afhankelijk
van de verkregen informatie. Ontbreken er gegevens dan
zal een zending eerder in aanmerking komen voor een
controle. Gevolg hiervan kan zijn; extra administratieve
handelingen, vertraging en mogelijk extra kosten. Het
EORI-nummer zorgt voor betere informatie waardoor
partijen minder hinder zullen ondervinden. Het delen van
uw EORI nummer met andere partijen in de keten is dus
erg belangrijk.
Voor AEO-bedrijven geldt dat alleen met het EORInummer de Douane kan vaststellen of een
marktdeelnemer beschikt over deze status en dus recht
heeft op bepaalde voordelen en faciliteiten.
Hoe ziet een EORI-nummer eruit en wie geeft dit af?
Het EORI-nummer is een uniek nummer dat aan een
marktdeelnemer wordt toegekend en is in de hele EU
geldig. Het kan worden aangevraagd bij de Douane of
andere aangewezen autoriteit in het land waar de
marktdeelnemer is gevestigd. Dit nummer bestaat in ieder
geval uit een landcode gevolgd door een unieke code. In
Nederland wordt het EORI-nummer toegekend door de
Belastingdienst / Centrale Administratie in Apeldoorn en is
opgebouwd uit de landcode ‘NL’ en het ‘fiscaalnummer’.
De Europese Commissie heeft een overzicht gepubliceerd
waarin per lidstaat is opgenomen welke autoriteit het
EORI-nummer toekent, de structuur en de procedure voor
afgifte (download). Bij de invoering hebben de meeste
lidstaten de bekende marktdeelnemers automatisch een
EORI-nummer toegekend.
Meer informatie over het EORI-nummer:
-

de Europese Commissie (Engels)
de Nederlandse Douane (Nederlands of Engels)
een overzicht en toelichting op de wettelijke
verplichtingen voor het gebruik van het EORI-nummer
in een summiere en een douaneaangifte

VNC: Verenigde Nederlandse Cargadoors
Belastingdienst / Douane

