


13:00 Welkom & introductie programma

13:15 Aanleiding en proces tot nu toe

13:30 Bouwstenen van de Douanetechniek

14:00 Het bouwwerk: welke keuzes zijn er?

14:30 Het verkrijgen van een nieuwe douanevergunning

14:40 Pauze

15:00 Vragen uit de zaal en discussie

16:00 Hoe nu verder?

16:30 Afsluitende borrel

Programm
a



Ben Radstaak
ACN

Welkom & Introductie



13:00   Opening & welkomstwoord: 
Ben Radstaak

13:15 Aanleiding en proces tot nu toe: 
Dominique Willems, FENEX/TLN

13:30 Bouwstenen van de Douanetechniek: 
Jan Norbruis, Douane Schiphol Cargo

14:00 Het bouwwerk: welke keuzes zijn er ter vervanging van de Vrije Zone Type II?
Dominique Willems, FENEX/TLN

14:30 Het verkrijgen van een nieuwe douanevergunning
Sebastiaan Sintemaartensdijk, Douane Schiphol Cargo



15.00 Paneldiscussie

Maarten Blasse (AF/KLM Cargo), 

Jan Mahulete (Kuehne & Nagel), 

Robert Breugel (Fast Forward Freight), 

Ron van der Wal (WFS), 

Dominique Willems (FENEX/TLN), 

Sebastiaan Sintemaartensdijk (Douane Schiphol Cargo), 

Marjan Loopstra (Douane Schiphol Cargo), 

Jan Norbruis (Douane Schiphol Cargo), 



Belangrijke vragen:

• Hoe ziet de praktijk er op de korte termijn uit / wat verandert er op 1 mei?

• Wanneer een huidige deelnemer kiest voor RTO + entrepot?

• Wanneer een huidige deelnemer kiest voor sec een  entrepot?

• Wanneer een huidige deelnemer per 1 mei wil stoppen met DGVS?

• Hoe gaat de Douane vanaf 1 mei haar toezichtsrol ten aanzien van RTO 

vergunninghouders invullen?



16:00 Hoe nu verder? 

Allen: nieuwe douanevergunning aanvragen?

Allen: vragen/suggesties indienen voor gewenste wijzigingen/verbeteringen in DGVS

Douane, ACN, FENEX, Cargonaut: 
bepalen welke aanpassingen in DGVS op korte termijn noodzakelijk zijn

Allen (na  1-5): fundamentele analyse van de nieuwe situatie / ontwerpen optimaal proces voor 
luchtvrachtindustrie en Douane, inclusief bijbehorende protocollen & systemen. 



Dominique Willems
FENEX/TLN

Aanleiding en proces tot nu toe



Vervanging Vrije Zone Schiphol
ACN – Douane – FENEX/TLN

Februari 2016



Evaluatie Vrije Zone Type II
De stand van zaken na 10 jaar

 Huidige situatie (VZII – DGVS) 
ca. 10 jaar

 Voor- en nadelen

 De tijd is veranderd

 De techniek is veranderd

 De mogelijkheden zijn
veranderd

 UCC dwingt tot verandering

 Kans voor toekomst-
bestendige aanpak



Het DWU komt eraan!
Wat betekent dat voor Schiphol?

 Sinds 29 december 2015 definitief

 Wel nog 

 Overgangsbepalingen, 

 Nationale wetgeving en beleid

 Reparatie en guidelines

 IT-systemen

 Vrije zone een van de vele 
onderwerpen en vele onderwerpen 
bij vrije zone

 Desalniettemin vervalt vrije zone 
per 1 mei 2016

 We moeten dus “iets” voor die tijd



Het proces tot nu toe
Hoe is de verandering aangepakt?

1. Evaluatie huidige systematiek
 Samen met Douane, afhandelaars en 

expediteurs

 Vaststellen sterke en zwakke punten

 Vaststellen denkrichting

2. Vaststellen belangrijkste/meest 
voorkomende goederenstromen EU 
inkomend/uitgaand

3. Plotten denkrichting op 
 Stromen, 

 Nieuwe wetgeving en 

 Bestaande problematiek

4. Bepalen aanpak 1 mei

5. Bepalen aanpak (middel)lange termijn



 Sterke punten
 Papierloos

 Niet-transactiegericht

 Geen onderbreking in logistiek

 Duidelijke werkwijze

 Mindere punten
 Administratieve last

 Inflexibel

 Geografische beperking

 Hoge Kosten

 Douane
 Houden aan wet en regelgeving

 Toezicht uitoefenen

 Kosten & effort

Conclusies Evaluatie VZ II
Douane, Afhandelaars & Expediteurs



 Eerst is gezamenlijk richting bepaald

 Daarna puzzelstukjes gaan verzamelen

1. (Logistieke) Proces

2. Wetgeving

3. Bepalen Douaneproces

4. IT voorzieningen

 Vanaf nu implementatie

 Wat moet gebeuren voor 1 mei

 Wat kan daarna nog 

Uitwerking richting
Welke bouwstenen hebben we nodig



Jan Norbruis
Douane

Bouwstenen van de 
douanetechniek



Het Douanewetboek van 
de Unie en de Vrije zone 
type II op Schiphol

Douane Nederland
DLK/VT&I/CDW

18 februari 2016



EENVOUDIG

EUROPEES

ONLINE

Even opfrissen… de Vrije Zone type II (VZ-II)

• Gebaseerd op entrepotstelsel

• ACN  =>- beheerdersvergunning 

• 51 Deelnemers =>- deelnemersvergunning 
- AEO
- vergunning domproc plaatsing
- eigen administratie 

• Geografisch beperkt gebied

• Overbrenging zonder douaneformaliteiten 
(elektronisch ondersteund door DGVS - Cargonaut)



EENVOUDIG
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Even opfrissen… de Vrije Zone type II (VZ-II)

• DGVS => - alle transacties (neu)
- goederenstroom 100% onder toezicht
- integraal en aansluiting

• Controlemix administratief / fysiek

• Maandelijks verantwoording  - gebaseerd op GPA format

• Mismatches

• Validatiecontroles



EENVOUDIG

EUROPEES

ONLINE

Proces binnenkomen Schiphol

•Vrije verkeer

•Vervoer

•Transshipment

•Veredeling

•Opslag

•Bijzondere 
bestemming
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Het DWU kent geen VZ-II

Gevolgen:

• Per 1 mei 2016 houdt de VZ-II op te bestaan

• Niets doen betekent: 
de in de VZ-II geplaatste goederen worden per 1 mei 2016 
geacht onder een regeling douane-entrepot te zijn geplaatst 

VZ-II??
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Welke regelingen douane-entrepot zijn er?

Publiek douane-entrepot
• Type I

• Type II

• Type III

Particulier douane-entrepot



EENVOUDIG

EUROPEES
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Publiek douane-entrepot?

Beheerder ( = houder van de vergunning)

 Waarborgt voor de opslaglocaties van alle deelnemers:

• geen onttrekking van goederen aan douanetoezicht;

• goede toegangsbeveiliging;

• goede bouwkundige staat.

 Voert passende administratie voor alle geplaatste goederen

(of heeft of biedt t.b.v. het douanetoezicht volledige toegang 
tot en inzicht in de administraties van de deelnemers) 



EENVOUDIG

EUROPEES

ONLINE

Wie springt daar in??
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Particulier douane-entrepot (PDE)? 

 PDE voor elke deelnemer: => huidige structuur blijft in stand

 Deelnemersvergunning VZ-II: => per 1 mei vergunning PDE

 Vergunning domproc plaatsing: => per 1 mei vergunning inschrijving in de 
administratie bij vergunning PDE

 Meer gegevens in aangifte tot plaatsing

 Strengere eisen aan administratie



EENVOUDIG

EUROPEES
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Overige alternatieven voor de VZ-II

• Vrije zone type I (VZ-I)

• Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO)



EENVOUDIG

EUROPEES
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De ruimte voor tijdelijke opslag ( RTO )

• alle binnenkomende niet-Uniegoederen

en

• alle onder de regeling extern douanevervoer vervoerde 
niet-Uniegoederen 

zijn in tijdelijke opslag vanaf het moment van aanbrengen 
bij de Douane 
(141 lid 2 en 144 DWU) 

Tijdelijke opslag is alleen toegestaan op goedgekeurde 
plaatsen (RTO) 

!

!

!
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VZ-II valt uiteen in 51 RTO’s

Vergunning per RTO (goedgekeurde ruimte)

Houder van de vergunning is beheerder van de RTO

Aangifte tot tijdelijke opslag (ATO)
• bij binnenkomst na lossing (carrier / afhandelaar) 
• bij beëindiging extern douanevervoer (expediteur/afhandelaar)

ATO niet mogelijk door inschrijving in de administratie (ATO is 
geen douaneaangifte)

Maximale opslagtermijn bedraagt 90 dagen
Daarna plaatsing onder douaneregeling naar keuze

Geen gebruikelijke behandelingen toegestaan

RTO ? (1)
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Passende administratie

Zekerheid 

Vergunninghouder verantwoordelijk voor:
- nakomen verplichtingen die uit TO voortvloeien
- zorgplicht niet-onttrekking aan douanetoezicht

Gezamenlijke opslag van Unie- en niet-Uniegoederen: mogelijk

Tijdelijke uitslag: niet mogelijk

Veredeling in RTO: niet mogelijk

Vereenvoudigde overbrenging tussen RTO’s: mogelijk 

RTO? (2)

Papierloos is ook niet alles



EENVOUDIG
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RTO? (3)

RTO voor elke deelnemer: => huidige structuur blijft in stand

Deelnemersvergunning VZ-II: => per 1 mei vergunning PDE

Vergunning domproc plaatsing: => per 1 mei vergunning 
inschrijving in de administratie

Afgifte vergunning RTO per 30 april 2016 => voordeel zekerheid

ATO vraagt minder gegevens dan de aangifte tot plaatsing in PDE

Minder strenge administratie-eisen dan PDE
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Als ik kies voor een PDE en geen RTO neem!

• Vereenvoudigde overbrenging naar ander PDE is mogelijk

• Vereenvoudigde overbrenging naar een RTO is niet mogelijk

• Zwaardere eisen aan administratie

• Meer gegevens in aangifte tot plaatsing

• Onbeperkte opslagtermijn

• Actieve veredeling in entrepot blijft mogelijk

• Tijdelijke uitslag blijft mogelijk 

Wat u wilt weten



EENVOUDIG
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Wat u wilt weten

Als ik kies voor een PDE én een RTO!

• Vereenvoudigde overbrenging is mogelijk:
- van uw RTO naar een ander RTO
- van uw PDE naar een ander PDE

• U kunt NIET vanuit uw PDE naar uw of ander RTO plaatsen

• Met een vergunning inschrijving in de administratie die is gekoppeld aan uw PDE 
kunt u met een administratieve handeling goederen van uw RTO in uw PDE 
plaatsen 

• U voert 2 administraties of een administratie waaruit duidelijk blijkt welke goederen 
zich onder welk regime bevinden
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Wat u wilt weten

Als ik kies voor een RTO en geen PDE neem!

• Vereenvoudigde overbrenging is alleen mogelijk:
- van uw RTO naar een ander RTO

• Minder zware eisen aan administratie

• ATO bevat minder gegevens dan aangifte tot plaatsing PDE

• Beperkte opslagtermijn (90 dagen); daarna plaatsing onder 
een douaneregeling of wederuitvoer 

• Actieve veredeling en tijdelijke uitslag zijn niet mogelijk

• Bij beëindiging extern douanevervoer volstaan gegevens 
vervoersaangifte als ATO

• Bij rechtstreekse wederuitvoer uit RTO geen aangifte tot 
wederuitvoer; kennisgeving van wederuitvoer is verplicht
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Wat u wilt weten

Als ik stop met DGVS?

• Bij keuze RTO: Douane verricht toezicht op overbrenging o.b.v. TO–termijn 
Let op! De leverende RTO-houder kan eisen stellen 

• Bij keuze PDE: Douane verlangt inzicht in de overbrengingen o.b.v. 
geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen de marktdeelnemers

Blijft ontheffing van kennisgeven aanbrengen (en vertrek) bij inschrijving in 
de administratie bestaan? 

Huidige standpunt is dat de Douane geen aanbrengplicht stelt totdat de systemen zijn 
aangepast aan de nieuwe data-sets
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Wat u wilt weten

Blijft vereenvoudigde overbrenging mogelijk?

JA

PDE  PDE
• Binnen Nederland
• Overdracht = Inschrijving in administratie van ontvangend PDE
• Locaties van bestemming moeten in vergunning staan
• Nog geen nadere uitwerking (voorlopig 513 TVo.CDW regeling 

= plaatsingsaangifte d.m.v. inschrijving in de administratie 
(domproc) zonder kennisgeving aan Douane) 

• Geen douaneformaliteiten
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RTO  RTO

• Binnen Nederland

• Beperkt tot TO termijn van 90 dagen

• Overdracht = Inschrijving in administratie van ontvangend 
RTO 

• Locaties van bestemming moeten in vergunning staan

• Geen kennisgeving aan Douane 

• Geen douaneformaliteiten

RTO  PDE

Vereenvoudigde overbrenging tussen RTO en PDE niet mogelijk 
(wel plaatsing in PDE vanuit RTO)
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Uitvoer

• Uniegoederen onder douanetoezicht 

• Aanbrengen op aanbrenglocatie 1e of 2e linie

• Opslag in afwachting van het uitgaan

• Geen plaatsing in RTO of PDE

• Uitgaan bevestigen door opname in uitgaand manifest

• Géén summiere aangifte, géén kennisgeving van wederuitvoer

• Voor uitvoer is RTO of PDE niet relevant 

Proces Uitgaan Schiphol
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Proces Uitgaan Schiphol

Wederuitvoer

• Niet-Uniegoederen onder dekking van:
- een aangifte tot wederuitvoer of
- een aangifte extern douanevervoer

• Goederen tot uitgaan onder dekking aangifte tot wederuitvoer 

• Extern douanevervoer beëindigen => TO en inslag RTO

• Rechtstreekse wederuitvoer uit RTO 

> binnen 14 dagen: géén summiere aangifte bij uitgaan 
maar kennisgeving van wederuitvoer

> later dan 14 dagen: summiere aangifte bij uitgaan. 



EENVOUDIG
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Wat adviseert de Douane?

• De aangifte gegevensset van een ATO is minder omvangrijk dan 
de aangifte gegevensset van een aangifte tot plaatsing in PDE. 

• 90 dagen termijn RTO lijkt afdoende.

• De administratie-eisen voor een RTO zijn soepeler dan die voor 
een PDE.

•

RTO, naar wens gecombineerd met PDE



EENVOUDIG
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U kiest de oplossing die u het beste past

Hoe het ook zij….



Dominique Willems
FENEX/TLN

Het bouwwerk: Welke keuzes zijn 
er?



Vervanging Vrije Zone Schiphol
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 Eerst is gezamenlijk richting bepaald

 Daarna puzzelstukjes gaan verzamelen

1. (Logistieke) Proces

2. Wetgeving

3. Bepalen Douaneproces

4. IT voorzieningen

 Vanaf nu implementatie

 Wat moet gebeuren voor 1 mei

 Wat kan daarna nog 

Uitwerking richting
Welke bouwstenen hebben we nodig



Uitgangspunten implementatie DWU Schiphol
Wat wilden we ook alweer?

 Sterke punten
 Papierloos

 Niet-transactiegericht

 Geen onderbreking in logistiek

 Duidelijke werkwijze

 Mindere punten
 Administratieve last

 Inflexibel 

 Geografische beperking

 Hoge Kosten

 Douane
 Houden aan wet en regelgeving

 Toezicht uitoefenen

 Kosten & effort



Beperkingen implementatie DWU Schiphol
Waar moet rekening mee worden gehouden?

 Maaaar…
 Wetgeving pas definitief op 29 

december

 Nog steeds onduidelijkheden

 Onrealistisch om in hele korte tijd 
processen en IT volledig te 
veranderen

 Op 1 mei moet de logistiek gewoon 
door kunnen gaan

 Dus is er een korte termijn 
oplossing met minimale wijziging

 En wordt er gewerkt aan 
verbetering voor de (middel)lange 
termijn



Hoe gaat het in hoofdlijnen werken?
Het inkomende proces versimpeld

VRIJE ZONE
ZUIVERING SAL DOOR VRIJE ZONE

PAPIERLOOS BINNEN ZONE

ENS SAL Vervolg:
- Invoer/Transit
- Entrepot
- Opnieuw uit
ZUIVERING ZONE

ENS ATO STATUS TIJDELIJKE OPSLAG

GEEN GEOGRAFISCHE BEPERKING
PAPIERLOOS TUSSEN RTO’S

Vervolg:
- Invoer/Transit
- Entrepot
- Opnieuw uit
ZUIVERING ATO



Voordelen en beperkingen Tijdelijke Opslag
Kunnen de doelen worden behaald

 Voordelen

 Geen geografische beperking

 Kleinere gegevensset dan entrepot

 Overbrenging zonder melding

 Geen wederuitvoeraangifte

 Brengen en halen

 Beperkingen

 90 dagen (start niet opnieuw na overbr.)

 Geen bewerkingen (wel opsplitsen)

 Zekerheid

 Moet gezuiverd worden

 Aangever ATO is in de basis aansprakelijk

B haalt

A brengt

RTO HOUDER A RTO HOUDER B



ATO Risico en waarom de gekozen systematiek
Keuze voor inrichting korte termijn

ENS ATO STATUS TIJDELIJKE OPSLAG

GEEN GEOGRAFISCHE BEPERKING
PAPIERLOOS TUSSEN RTO’S

Vervolg:
- Invoer/Transit
- Entrepot
- Opnieuw uit
ZUIVERING ATO

ENS ATO STATUS 
TIJDELIJKE 

OPSLAG

Vervolg:
- Invoer/Transit
- Entrepot
- Opnieuw uit
ZUIVERING ATO

VOORDELEN RTO
HUB FUNCTIE



Gekozen systematiek voor Korte Termijn 
Continuïteit proces met minimale wijziging

 RTO overbrengen biedt voordelen voor 
hub functie

 Direct opvolgende regeling na 1e RTO kan 
en heeft ook voordelen, maar geen RTO 
overbrengen gooit veel van de huidige 
voordelen weg. 

 Alternatief is dat de Douane niet naar 
oorspronkelijke ATO-aangever gaat, maar 
naar de partij die de laatste inslag heeft 
gedaan.

 Daarvoor is goederenvolgsysteem 
nodig….    

 DGVS is bestaand goederenvolgsysteem

 Meeste bedrijven op Schiphol al 
aangesloten

 In principe geen voorraad meer

 Het gaat om melding “waar ligt welk deel” 
voor audit-trail Douane

 Wel aanpassing ATO-nummer voor 
opvolging en 90 dagen termijn

 Douane (nog) geen systeem voor matching 
ATO en vervolg

 Bedrijven nog geen standaard systeem voor 
“MID” melding (sluit TO-status)

 Continuïteit proces en minimale wijziging op 
korte termijn noodzaak

 Dus…nog even DGVS in huidige vorm



Geen verplichting RTO overbrenging of “deelname”
Zaken die (beter) mogelijk zullen worden

 Direct opvolgende regeling na 1e RTO kan 
en heeft ook voordelen… 

 Maar systemen bij Douane, PCS en 
Bedrijven nooit klaar voor 1 mei

 Zo kan je..
 Vanuit RTO ook overbrengen naar een Entrepot 

of Domproc invoer (DEN/DIN)
 Vanaf het DWU een vooraf aangifte doen, 

waarbij je kennis van controle krijgt voor 
aanbrengen

 Als je dat zelf makkelijker, veiliger, goedkoper 
vindt ook afhalen bij eerste RTO met T-tje of 
normale invoer

ENS ATO STATUS 
TIJDELIJKE 

OPSLAG

Alternatieven
- Overbrengen Entrepot of 

Domproc invoer (513)
- Vooraf aangifte – vrij goed 

na lossing
- Met opvolgende aangifte



Nog twee uitgaande stromen
Uitvoer en T1 in de nieuwe situatie

UITVOER

GEEN TIJDELIJKE OPSLAG

TOT AAN BUITENGRENS ONDER UITVOER

UITGAAND 
MANIFEST & 

CONFIRMATION 
OF EXIT

ZUIVERING T1
& ATO

OVERBRENGEN ONDER TO

1E OF 2E LINIE AANMELDEN

TRANSIT 
T1

KENNISGEVING
WEDERUITVOER

UITGAAND 
MANIFEST & 
ZUIVEREN TO



Uitgangspunten implementatie DWU Schiphol
Wat wilden we ook alweer?

 Sterke punten
 Papierloos

 Niet-transactiegericht

 Geen onderbreking in logistiek

 Duidelijke werkwijze

 Mindere punten
 Administratieve last

 Inflexibel 

 Geografische beperking

 Hoge Kosten

 Douane
 Houden aan wet en regelgeving

 Toezicht uitoefenen

 Kosten & effort



Hoe nu verder?
Wat moet er nog gebeuren en wat kan ik zelf doen?

 Dit is oplossing korte termijn, 
omdat op 1 mei de wereld niet stil 
kan staan

 Toch al aantal wensen gerealiseerd

 Zaken als DIN/DEN komen nog

 Verder met fundamentele 
verbetering

 U kunt zelf alvast nagaan wat bij u 
het beste past

 Constructieve suggesties zijn altijd 
welkom



Sebastiaan Sintemaartensdijk
Douane

Het verkrijgen van een nieuwe 
douanevergunning
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Hoe verder?

• Keuze tot type vergunning

• Vergunningaanvraag
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Wat adviseert de Douane?

• De gegevensset van een ATO is minder omvangrijk dan de 
gegevensset van een aangifte tot plaatsing in PDE. 

• 90 dagen termijn RTO lijkt afdoende.

• De administratie-eisen van een RTO zijn soepeler dan die 
van een PDE.

•

RTO, naar wens gecombineerd met PDE
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Mogelijk scenario (1)
• Aanvraag vergunning RTO: uiterlijk 31 maart 2016

• Afgifte vergunningen RTO  
- afgiftedatum: 30 april 2016
- ingangsdatum gebruik: 1 mei 2016

voordelen: - voorwaarden CDW => geen zekerheid
- opslagduur maximaal 90 dagen (i.p.v. 20)

• Deelnemersvergunning VZ-II per 1 mei ambtshalve omgezet in 
vergunning PDE; ongewijzigde voorwaarden tot herbeoordeling  

• VZ-II voorraad wordt voorraad PDE (PDE loopt leeg op termijn)

• RTO’s vullen zich vanaf 1 mei 2016 
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Mogelijk scenario (2)

• Geldig tot herbeoordeling DWU

• Uiterlijke datum herbeoordeling nader bepaald

• Aanvullende afspraken overgang

• Bijhouden administratie(s) met onderscheid RTO en entrepot
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Toezicht en controle Douane

• Toezicht op actuele (entrepot)administratie

• Controle op zuivering na 90 dagen

• Gebruik DGVS voor actuele voorraadadministratie

• Gebruik DGVS voor zicht op overbrenging

• Waar start Douane controle?
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Pauze





Paneldiscussie

Maarten Blasse (AF/KLM Cargo), 

Jan Mahulete (Kuehne & Nagel), 

Robert Breugel (Fast Forward Freight), 

Ron van der Wal (WFS), 

Dominique Willems (FENEX/TLN), 

Sebastiaan Sintemaartensdijk (Douane Schiphol Cargo), 

Marjan Loopstra (Douane Schiphol Cargo), 

Jan Norbruis (Douane Schiphol Cargo), 



Belangrijke vragen:

• Hoe ziet de praktijk er op de korte termijn uit / wat verandert er op 1 mei?

• Wanneer een huidige deelnemer kiest voor RTO + entrepot?

• Wanneer een huidige deelnemer kiest voor sec een  entrepot?

• Wanneer een huidige deelnemer per 1 mei wil stoppen met DGVS?

• Hoe gaat de Douane vanaf 1 mei haar toezichtsrol ten aanzien van RTO 

vergunninghouders invullen?



Hoe nu verder? 

Allen: nieuwe douanevergunning aanvragen?

Allen: vragen/suggesties indienen voor gewenste 

wijzigingen/verbeteringen in DGVS

Douane, ACN, FENEX, Cargonaut: 
bepalen welke aanpassingen in DGVS op korte 

termijn noodzakelijk zijn



Hoe nu verder? 

Allen (na  1-5): 

fundamentele analyse van de nieuwe situatie / ontwerpen optimaal 

proces voor luchtvrachtindustrie en Douane, inclusief bijbehorende 

protocollen & systemen. 



Bedankt voor uw komst!


