
 

AANVRAAG VOOR EEN EORI-NUMMER 

 
 
Aanvraagformulier voor een EORI-nummer voor een in België gevestigde persoon die nog geen 
douaneverrichting heeft uitgevoerd en toelating tot publicatie op de openbare EORI-website van 
TAXUD. 
 
Toelating vereist op grond van artikel 4 vicies van de toepassingsbepalingen van het Communautair 
douanewetboek, zoals gewijzigd door Verordening (EG) Nr. 312/2009 van de  Commissie van 16 april 
2009 (PB L 98 van 17 april 2009). 
 
Om verdere communicatie te vergemakkelijken, wordt desbetreffend formulier als volgt genoemd:  
 

AANVRAAG/BE/EORI/A3 (in het Frans: DEMANDE/BE/EORI/A3) 
 
Het formulier bestaat uit twee exemplaren: beide exemplaren dienen door de belanghebbende ingevuld 
te worden en teruggestuurd naar de EORI-Cel. 
 
Het exemplaar “A. Aanvrager” wordt na beslissing door de douane teruggestuurd naar de aanvrager. 



 

 

FOD FINANCIEN – Administratie DOUANE EN  ACCIJZEN 

                                      Formulier AANVRAAG/BE/EORI/A3 
 

A. EXEMPLAAR AANVRAGER 

Identificatie van de aanvrager 
(Naargelang van het geval de kolom ad hoc hierna invullen) 

1. KBO nummer: ………….. 

2. Handelsbenaming : ……. 

3.1. Straat …………………..nr …..Bus …. 

3.2. Postnummer …. Gemeente …………… 

Persoon bevoegd om, in dit geval, de 

verantwoordelijkheid van de onderneming op zich 

te nemen : 

Naam : ……. Voornaam : ……….. 

Hoedanigheid : …………… 

Tel. : …………. Fax. : ………. 

E-mail : …………… 

1. Rijksregisternummer : …………. 

2. Naam : ……….. Voornaam : …… 

3.1. Straat …………………..nr. …..Bus…. 

3.2. Postnummer …. Gemeente …………… 

Tel. : …………. Fax. : ………. 

E-mail : …………… 

 

- De hierboven bedoelde persoon heeft in België nog geen douaneverrichting uitgevoerd, maar is dit wel 

van plan, en vraagt dientengevolge de EORI-registratie aan. 

- De hierboven bedoelde persoon geeft toelating/geeft geen toelating (schrappen wat niet past) aan de 

Belgische Administratie der douane en accijnzen om de in de punten 1, 2, 3.1. en 3.2. bedoelde gegevens 

mede te delen aan de Europese Commissie (D.G. TAXUD) met het oog op de publicatie van deze 

gegevens op de openbare EORI-website van TAXUD overeenkomstig artikel 4 vicies van de 

toepassingsbepalingen van het Communautair Douanewetboek. 

Datum : ../../…. 

Handtekening :  

 

Naar behoren gefrankeerd per post terug  te sturen naar de Eori-Cel van het Enig Kantoor der Douane en 

Accijnzen  

Koning Albert II-laan, 33, bus 388  

1030 Brussel 

Of per fax op het nummer  +32 257 96 679 

Voor bijkomende informatie, gelieve de Eori-Cel te contacteren  

per telefoon op het nummer  +32 257 93 333 

of per e-mail naar: EORI.be@minfin.fed.be 

Beslissing van de Douane (Eori-Cel) 

Toegekend EORI-nummer : ………. 

Datum …………       Ambtenaar ………     Handtekening                       (datumstempel) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:EORI.be@minfin.fed.be


 

FOD FINANCIEN – Administratie DOUANE EN  ACCIJZEN 

                                                           
                                                   Formulier AANVRAAG/BE/EORI/A3                    

B. EXEMPLAAR DOUANE 

Identificatie van de aanvrager 
(Naargelang van het geval de kolom ad hoc hierna invullen) 

1. KBO nummer: ………….. 

2. Handelsbenaming : ……. 

3.1. Straat …………………..nr …..Bus …. 

3.2. Postnummer …. Gemeente …………… 

Persoon bevoegd om, in dit geval, de 

verantwoordelijkheid van de onderneming op zich 

te nemen : 

Naam : ……. Voornaam : ……….. 

Hoedanigheid : …………… 

Tel. : …………. Fax. : ………. 

E-mail : …………… 

1. Rijksregisternummer : …………. 

2. Naam : ……….. Voornaam : …… 

3.1. Straat …………………..nr. …..Bus…. 

3.2. Postnummer …. Gemeente …………… 

Tel. : …………. Fax. : ………. 

E-mail : …………… 

 

- De hierboven bedoelde persoon heeft in België nog geen douaneverrichting uitgevoerd, maar is dit wel 

van plan, en vraagt dientengevolge de EORI-registratie aan. 

- De hierboven bedoelde persoon geeft toelating/geeft geen toelating (schrappen wat niet past) aan de 

Belgische Administratie der douane en accijnzen om de in de punten 1, 2, 3.1. en 3.2. bedoelde gegevens 

mede te delen aan de Europese Commissie (D.G. TAXUD) met het oog op de publicatie van deze 

gegevens op de openbare EORI-website van TAXUD overeenkomstig artikel 4 vicies van de 

toepassingsbepalingen van het Communautair Douanewetboek. 

Datum : ../../…. 

Handtekening :  

 

Naar behoren gefrankeerd per post terug te sturen naar de Eori-Cel van het Enig Kantoor der Douane en 

Accijnzen  

Koning Albert II-laan, 33, bus 388  

1030 Brussel 

Of per fax op het nummer  +32 257 96 679 

Voorbehouden voor de douane (Eori-Cel) 

Ontvangen op ../../…. 

Behandeld op ../../….  door …………. (naam van de ambtenaar) 
Beslissing van de Douane (Eori-Cel) 

Toegekend EORI-nummer : ………. 

Datum …………     Ambtenaar ………  Handtekening                       (datumstempel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


