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Geachte heer, mevrouw, 

Douane Nederland heeft per 1 mei 2019 het EU Trader Portal in gebruik genomen 

voor het aanvragen en wijzigen van DWU-vergunningen die geldig zijn in meerdere 

lidstaten (de grensoverschrijdende vergunningen).  

Vanaf januari 2020 worden ook DWU-vergunningen die alleen geldig zijn in 

Nederland gefaseerd overgebracht naar het EU Trader Portal. In deze brief leest u 

wat dat voor u betekent. 

 
Wat verandert er voor u? 
Vanaf 1 januari 2020 wordt gestart met het omzetten van de volgende DWU-

vergunningen naar het EU Trader Portal. 

 

Actieve veredeling IPO 

Passieve veredeling OPO 

Tijdelijke invoer TEA 

Bijzondere bestemming EUS 

 

U ontvangt deze brief omdat u een of meerdere van de genoemde vergunningen 

hebt. 

Zodra de vergunning in het EU Trader Portal zit, regelt u alles voor die vergunning 

digitaal, via het portaal. 

 

Een vergunning krijgt in het EU Trader Portal een nieuw vergunningnummer. Wij 

informeren u als de vergunning overgaat naar het EU Trader Portal. 

 

Wat kunt u nu al doen? 
De Douane neemt binnenkort contact met u op om eventueel ontbrekende 

gegevens op te vragen. 

Hebt u een vergunning die u niet meer gebruikt, overleg dan met het 

bedrijvencontactpunt in uw regio hoe u uw vergunning in kunt laten trekken. 

 

Hebt u nog meer DWU-vergunningen die alleen geldig zijn in Nederland? 

We nemen contact met u op zodra andere DWU-vergunningen worden overgebracht 

naar het EU Trader Portal.  

 

Inloggen in EU Trader Portal 
Om in te loggen in het EU Trader Portal hebt u eHerkenning nodig met 

betrouwbaarheidsniveau 3 (substantieel). U vraagt eHerkenning aan bij een 

gecertificeerde leverancier.  



Meer informatie over het aanvragen van eHerkenning en het inloggen in het EU 

Trader Portal vindt u op www.douane.nl/voorbedrijven. Kies rechtsboven in het 

scherm voor ‘Inloggen’ en dan ‘Voor douanezaken’. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 

 

 

Implementatiemanager CDMS / EU Trader Portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze brief is aangemaakt in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend.  

  


