
 

 

 

 

Verzegeld transitvervoer op Schiphol – Instructie Chauffeurs  

 
Waarvoor is deze instructie? 
In overleg met de Douane en ACN/Air Cargo Industry op Schiphol is een regeling afgesproken waarbij 

transitvervoer tussen verschillende afhandelaren en logistieke dienstverleners op/rond Schiphol1 

plaatsvindt onder verzegeling. Deze regeling mag alleen worden gebruikt door bedrijven die door de 

Douane zijn toegelaten, kortweg aangeduid als “deelnemers”. Zij mogen de voertuigen verzegelen.  

 

Er is een registratieformulier ontwikkeld om het transport tussen de deelnemers te registreren. Het 

“Registration of Sealed Transit” formulier moet door de deelnemer waar de eerste belading/lossing 

plaatsvindt worden afgegeven. Het formulier zal bij de volledige laad/los route meegenomen moeten 

worden door de chauffeur en ingevuld door elke deelnemer waar geladen of gelost wordt. 
 

Instructies bij het laden van Import zendingen: 
U meldt zich bij één van de deelnemers op/rond Schiphol om vracht te laden.  

Bij de 1ste stop: • Geef aan dat het uw 1ste stop is, de deelnemer waar u als 1ste stopt dient u te voorzien 

van het “Registration of Sealed Transit“ formulier.  

• Vermeld de Truck details (Trucking Company, driver name, License plate). 

• De 1ste deelnemer zal het formulier verder aanvullen met de zending informatie (date, 

time, seal number, loading/unloading). 

• De 1ste deelnemer zal de truck verzegelen. 

• Het formulier wordt aan u meegeven voor de rest van uw route op Schiphol. 

Bij iedere 

volgende stop: 

 

• Het “Registration of Sealed Transit” formulier moet u bij elke stop overhandigen aan 

de volgende deelnemer waar transitzendingen worden geladen.  

• De gegevens over de op te halen zending worden ingevuld door de deelnemer. 

• Bij elke deelnemer waar u een lading komt afhalen wordt de truck opnieuw verzegeld. 

Laatste stop: 

 

• Bij de laatste deelnemer waar u een lading komt afhalen geeft u wederom het 

“Registration of Sealed Transit” formulier af.  

• Geef aan dat het uw laatste stop is zodat de deelnemer de Douane kan inschakelen 

voor het officieel verzegelen van de truck.  

• Na controle van het “Registration of Sealed Transit” formulier en controle van de 

geladen vracht wordt de verzegeling vervangen door de Douane aangebrachte 

verzegeling. 

• Na de officiële verzegeling van de Douane blijft het “Registration of Sealed Transit” 

formulier in bezit van de deelnemer.  

• Na de verzegeling en afhandeling door de Douane kunt u uw weg verder vervolgen. 

 

Instructies bij het lossen van Export zendingen: 
U meldt zich bij één van de deelnemers op/rond Schiphol om vracht te lossen.  

Bij de 1ste stop: 

 

• Geef aan dat het uw 1ste stop is, de 1ste deelnemer dient u te voorzien van het 

“Registration of Sealed Transit“ formulier.  

• Vermeld de Truck details (Trucking Company, driver name, License plate).  

 
1 Op/rond Schiphol: Gemeente Haarlemmermeer en Gemeente Aalsmeer. 



 

 

 

 

• De 1ste deelnemer zal het formulier verder aanvullen met de zending gegevens (datum, 

tijd, zegelnummer laden/lossen). 

• De 1ste deelnemer zal de truck verzegelen. 

• Het formulier wordt aan u meegeven voor de rest van uw route op Schiphol. 

Bij iedere 

volgende stop: 

 

• Het “Registration of Sealed Transit” formulier moet bij elke stop waar u gaat lossen 

overhandigd worden aan de deelnemer zodat de benodigde gegevens over de te 

lossen zending wordt aangevuld. 

• Bij elke deelnemer waar u een lading komt lossen wordt de truck opnieuw verzegeld. 

Laatste stop: 

 

• Bij de laatste deelnemer waar u een lading komt lossen geeft u het “Registration of 

Sealed Transit” formulier af.  

• Geef aan dat het uw laatste stop op Schiphol is. 

• De laatste deelnemer zal het “Registration of Sealed Transit” formulier aanvullen en 

archiveren. 

• Na de afhandeling kunt u uw weg verder vervolgen. 

 

 
 
 


