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Nieuw douanewetboek 
Op 1 mei 2016 is het Douanewetboek van de Unie (DWU) van toepassing geworden. Wij 

hebben u eind april 2016 geïnformeerd over de gevolgen hiervan voor de ‘tijdelijk 

opslag’ van te inspecteren goederen. Daarbij is tevens aangegeven dat er een 

overgangsperiode komt en dat u nader geïnformeerd zult worden. De Douane heeft kort 

daarna kenbaar gemaakt dat tot en met 31 december 2017 alle door de NVWA erkende 

importinspectie locaties (EIL) zijn aangewezen als plaats waar ‘Tijdelijk opslag van 

goederen’ mogelijk is. 

 

Recent is duidelijk geworden dat in het voorjaar van 2018 een wijziging zal worden 

doorgevoerd in een uitvoeringsverordening van het DWU. Hierdoor wordt het voor veel 

EIL’s eenvoudiger om aan de eisen voor tijdelijke opslag van deze wetgeving te voldoen, 

dan tot voor kort de verwachting was. 

 

In afwachting van de genoemde wijziging verlengt de Douane de huidige 

overgangsperiode. U dient op korte termijn actie te ondernemen om zeker te zijn dat u, 

voorafgaand aan de beëindiging van de verlengde overgangsperiode, aan de eisen voor 

de tijdelijk opslag van goederen kunt voldoen. 

 

In dit bericht informeren wij u over: 

 De consequenties van de wijzigingen in de Europese douanewetgeving. Dit betreft de 

zgn. ‘Tijdelijke opslag van goederen’. 

 Drie mogelijkheden om de ‘Tijdelijke opslag van goederen’ te regelen. 

 De aanvraag- en overgangstermijn. 

 De plekken waar u nadere informatie kunt vinden. 

 

In 2016 hebben wij u bericht dat naar verwachting de wijziging géén gevolgen heeft 

voor bedrijven, die beschikken over een vergunning Douane-entrepot of die de douane-

afwikkeling van de import volledig aan een bedrijf met toereikende douanevergunning 

hebben uitbesteed. Dit is onveranderd, deze twee groepen bedrijven hoeven geen actie 

te ondernemen.  Dit geldt ook voor bedrijven die beschikken over een vergunning 

Ruimte voor tijdelijk opslag (RTO).  

Tijdelijke opslag 
De douanewetgeving heeft regels, die worden gehanteerd voor zogeheten ‘tijdelijke 

opslag van goederen’. Deze regels hebben ook betrekking op goederen die voor een 

fytosanitaire inspectie naar een EIL vervoerd worden. Het vervoer naar de EIL vindt 

plaats onder de regeling ‘Douanevervoer’ (veelal met gebruik van de ‘Vergunning 

toegelaten geadresseerde’). Na de fytosanitaire goedkeuring volgt een douaneaangifte 

voor het in het vrije verkeer brengen van de Unie.  

 

Het DWU bevat nieuwe eisen die gesteld worden aan de opslag van goederen na het 

vervoer en vòòr het in het vrije verkeer brengen. Op grond van het DWU dienen 

goederen namelijk direct na aankomst op de EIL ‘in tijdelijke opslag’ geplaatst te 

worden. Dit mag alleen op een locatie met een door de Douane verleende: 

 ’Toestemming kortdurende tijdelijke opslag op goedgekeurde locatie’ of; 

 ‘Vergunning ruimte voor tijdelijke opslag’ of;  

 ‘Vergunning douane-entrepot’. 

 



Voor al deze mogelijkheden geldt (naast andere eisen), dat de locatiehouder financiële 

zekerheid dient te stellen voor de opgeslagen goederen. De hoogte hiervan is afhankelijk 

van het fiscale belang, de goederensoort en de gangbare doorlooptijd van de opgeslagen 

goederen. Nadere informatie hierover treft u aan op: 

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HDU/zekerheidsste
lling_voor_een_mogelijke-vergunning_doorlopende_zekerheid.html 

Drie mogelijkheden en aanvraag 
Om na beëindiging van overgangsperiode aan de voor ‘Tijdelijke opslag’ gestelde eisen 

te kunnen voldoen, dient u van één van de volgende opties gebruik te maken.   

 

1. ‘Toestemming kortdurende tijdelijke opslag op goedgekeurde locatie' 

Goederen die op een door de Douane ‘Goedgekeurde locatie’ zijn aangebracht (onder 

een vergunning ‘Toegelaten geadresseerde’), mogen maximaal 6 dagen worden 

opgeslagen. Binnen deze 6 dagen dienen de goederen voor een douaneregeling of 

wederuitvoer te zijn aangegeven.  

 

De inschatting of 6 dagen een werkbare termijn is, vraagt overdenking. In Nederland 

vinden importinspecties snel plaats. De 6 dagentermijn kan een probleem vormen bij het 

wachten op monsteruitslagen of vervanging van fytosanitaire certificaten. Bij afkeuring 

dient de procedure voor vernietiging van de partij of het buiten de EU brengen ervan 

binnen de 6 dagentermijn gestart te zijn. Indien de termijn van 6 dagen overschreden 

dreigt te worden, dienen de goederen tijdig en veilig verplaatst te worden naar een 

locatie met toereikende douanefaciliteiten. 

 De NVWA en betrokken keuringsdiensten zullen hiervoor een werkwijze met bijbehorend 

tarief bekend maken. 

 

Voor een ‘Goedgekeurde locatie’ gelden administratieve eisen. Deze zijn aanzienlijk 

lichter dan de gelijksoortige eisen die gelden voor de hierna genoemde vergunningen. 

 

De inschatting is dan ook, dat deze optie voor veel EIL’s de eenvoudigste mogelijkheid is 

om aan de douanewetgeving te voldoen. 

 

Voor nadere informatie over voorwaarden en het indienen van een aanvraag verwijzen 

wij u naar: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/progr

ammas_en_formulieren/aanvraag_toestemming_kortdurende_tijdelijke_opslag_goedgek

eurde_locatie 

 

2. 'Vergunning ruimte voor tijdelijke opslag (RTO)'.  

Met een RTO-vergunning krijgt de houder van de EIL toestemming om goederen 

gedurende 90 dagen ‘tijdelijk op te slaan’. Een RTO vergunning vraagt meer van 

locatiehouders dan nu het geval is. In het bijzonder gelden er eisen met betrekking tot 

de beschikbare kennis van de douanewetgeving en aan de voorraadadministratie. Daar 

staat tegenover dat er minder zorg, inzet en kosten gemoeid zijn om te voldoen aan de 

6 dagen opslagtermijn van de vorige optie.   

 

Nadere informatie over de RTO-vergunning en de aanvraag ervan treft u aan op:   

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/broch

ures_en_publicaties/rto_alg_info 

 

3. 'Vergunning douane-entrepot' 

Bedrijven met een ‘Vergunning douane-entrepot’ zullen de goederen in tijdelijke opslag 

vrijwel direct aangeven voor de douaneregeling douane-entrepot. Voor deze regeling 

geldt géén beperking aan de duur van de opslag.  
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Voor bedrijven die nu een oplossing zoeken voor ‘tijdelijke opslag’ is dit niet de meest 

voor de hand liggende optie. Voor nadere informatie en de aanvraagprocedure, zie: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/broch

ures_en_publicaties/douane_entrepot_alg_info 

 

N.B. Een EIL kan overwegen om de volledige douanetechnische en fytosanitaire 

afhandeling uit te besteden aan een ander bedrijf. Dit andere bedrijf dient over passende 

douanefaciliteiten te beschikken èn door de NVWA erkend te zijn als Erkende 

Importinspectie locatie. 

Overgang: aanvraag voor 1 januari 2018 
De NVWA en Douane werken nauw samen om de fytosanitaire en douanewet- en 

regelgeving en de invoering ervan goed op elkaar af te stemmen. Ook de 

keuringsdiensten zijn hierbij betrokken.  

 

Zoals boven genoemd zal naar verwachting ergens in april of mei 2018  de verandering 

van de eisen voor tijdelijke opslag in de Europese douanewet van toepassing worden. 

Besloten is dat de overgangsperiode wordt beëindigd op de dag dat de aangepaste 

douanewet daadwerkelijk van toepassing is.  

 

In de tussenliggende periode dient de Douane uw aanvraag voor de door u gewenste 

optie te behandelen. Gezien het grote aantal betrokken inspectielocaties wordt dit een 

hele klus. Om dit in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat uw aanvraag vòòr 1 

januari 2018 bij de Douane gedaan is. Voor aanvragen die in 2018 gedaan worden, kan 

niet gegarandeerd worden, dat deze voor beëindiging van de overgangsperiode zijn 

afgehandeld.  

 

De NVWA ziet toe dat EIL’s beschikken over de vereiste toestemming  of vergunning van 

de Douane. Bij het ontbreken hiervan trekt de NVWA de erkenning als EIL in.  

Nadere informatie 
Wij houden u per mail op de hoogte over ontwikkelingen, die betrekking hebben op deze 

overgangsperiode.  

 

Verder verwijzen we u naar de website van de Douane met informatie over de 

aanvragen voor de benodigde toestemming  of vergunning, die tijdelijke opslag van de 

te inspecteren goederen mogelijk maakt.  

 

Nadere informatie over de samenhang tussen de erkenning van importinspectie locaties 

door de NVWA en de regelingen van de Douane wordt geplaatst op 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-planten-groenten-fruit-plantaardige-

producten/erkenning-inspectielocatie-bij-import (zie ‘Frequent asked questions’). Aan de 

hand van vragen, ervaringen en ontwikkelingen wordt deze informatie aangevuld.  
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