
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EORI Nummer 
Elk bedrijf wat handel voert buiten de E.U. dient geregistreerd te zijn bij de E.U. Dit kan met 
het EORI nummer. De opbouw van een EORI nummer voor een Nederlands bedrijf is in 99% 
van de gevallen uw BTW-nummer minus de B0… Dit wetende kunt u op deze website dus 
controleren of u al in het bezit bent van een EORI nummer: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=nl&Screen=0&Eo
riNumb=&Expand=false 
Mocht blijken dat u nog geen EORI nummer heeft dan kunt u hier het formulier downloaden 
om deze alsnog aan te vragen: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/progra
mmas_en_formulieren/aanvraagformulier_eori_nummer_voor_bedrijven_met_hoofdvestigi
ng_in_nederland 
Het snelste is om dan het ingevulde en getekende formulier in te scannen en te mailen 
naar:nhd.vergunningen@belastingdienst.nl en anders kan dit per post gestuurd worden naar 
het adres wat op het formulier staat vermeldt. 
 
Fytosanitair certificaat 
Bij export naar een derde land zal u rekening moeten houden met keuringen. Bij export naar 
het V.K. moet een fytosanitair certificaat meegestuurd worden. Deze aanvragen dienen 
gedaan te worden via e-cert.nl en wat u zich voor nu moet afvragen is of u dit zelf wenst te 
doen of dit liever uitbesteedt. Als u besluit dit zelf te gaan doen dan moet u zich registreren 
als exporteur bij de Naktuinbouw en de NVWA. Daarbij moet u in het bezit zijn van e-
Herkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+. Uiteindelijk dient u dan bij het RVO 
toegang tot e-cert.nl aan te vragen om alles in orde te krijgen. 
Uitbesteden kan uiteraard ook, voordeel is dat u binnen enkele dagen al een aanvraag kunt 
laten doen, dat dit gebeurt door een partij die bekend is met de werking van e-cert en het u 
geen kostbare tijd kost. Uiteraard zijn hier wel kosten aan verbonden, maar mocht de 
interesse er zijn dan kunt u hiervoor altijd navraag doen bij ons. 
 
Export document 
Als u goederen verkoopt buiten de E.U. doet u dit met een BTW percentage van 0 procent. 
Hierbij is dan van belang dat u bij een eventuele controle van de belastingdienst aan kunt 
tonen dat de goederen daadwerkelijk de E.U. hebben verlaten. Het meest voor het hand 
liggend bewijs hiervoor is de bevestiging van export die u ontvangt van de expediteur die 
voor u het exportdocument heeft verzorgt. Dit exportdocument is namelijk het document 
welke samen met het eerder aangehaalde fytosanitaire certificaat mee moet met het 
transport. Dit document wordt aangeboden bij de plaats waar de goederen de E.U. verlaten 
en wordt daar dan afgemeld. Er wordt door de douane in diverse communicaties de 
suggestie gewekt dat het opmaken van een exportdocument door u zelf kan worden 
verzorgt als u zich laat registreren. Dit is uiteraard ook het geval, maar wat niet wordt 
aangegeven is dat het verkrijgen van een dergelijke vergunning enkel toegelaten is aan  
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bedrijven waar aantoonbare vakinhoudelijke kennis van douane aanwezig is, die beschikken 
over een volledige beschrijving van de douane-procedures in een AO-IB en die uiteraard in 
het bezit zijn van de benodigde software. Kortom, voor bijna geen enkel bedrijf reëel en 
daarom aan te raden alvast contacten te leggen. 
 
Leveringsvoorwaarden 
Laatste waar ik vanuit de exporterend kant nog de aandacht op wil vestigen is de 
leveringsvoorwaarden. Het is mij bekend dat velen op dit moment werken met de afspraak 
af kwekerij/loods, wat neer komt op de leveringsvoorwaarde EXW. 
Aangezien u nu te maken gaat krijgen met keuringen en exportdocumenten is dit natuurlijk 
niet meer van toepassing, hierdoor is de leveringsvoorwaarde FCA meer voor de hand 
liggend. 
Als u wel de transportkosten betaald op dit moment bespreek dan met uw klant in het V.K. 
hoe dit straks gaat. Wie draagt welke verantwoordelijkheid waarvoor? Zorg ervoor dat dit 
duidelijk is voor 29 maart, meer informatie omtrent de diverse leveringsvoorwaarden zijn 
hier te vinden https://www.wacustoms.nl/diensten/consultancy/leveringsvoorwaarden/ 
 
Mocht er naar aanleiding van deze uitleg nog vragen zijn dan kan er uiteraard altijd contact 
met ons worden opgenomen via info@wacustoms.nl of telefonisch 076-5964921. 
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