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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


