
 

 

Verzegeld transitvervoer op Schiphol – Instructie Deelnemers  

 
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 benoemde 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 vertrekkende (import) zendingen: 
• De deelnemer waar de chauffeur zich als eerste meldt om goederen te laden is de deelnemer die 

het “Registration of Sealed Transit” formulier invult en overhandigt aan de chauffeur. De 

chauffeur zal het formulier meenemen naar de volgende deelnemers op zijn route.  

• Zijn jullie als deelnemer niet de eerste stop, dan zal de chauffeur het formulier “Registration of 

Sealed Transit” overhandigen om de lading die hij komt ophalen erbij te laten invullen (vraag dus 

altijd om het formulier). 

• De aangifte voor het douane vervoer wordt op de gebruikelijke wijze gedaan.  

• Elke deelnemer (van de Gesloten vervoer regeling) verzegelt het vervoermiddel na lading. De 

deelnemer gebruikt daarvoor de verzegeling die de deelnemer gebruikt als toegelaten afzender. 

• Vermeld op het formulier “Registration of Sealed Transit” het tijdstip van vertrek, het (de) 

aangifte nummer(s) en het nummer van de aangebrachte verzegeling. De transitaangifte zal op 

de gebruikelijke wijze moeten worden afgehandeld. Dit betekent dat ook in de transitaangifte de 

verzegeling moet worden vermeld. 

• Voor het bijladen van goederen bij een volgende deelnemer, verwijder de verzegeling van het 

vervoersmiddel.  

• Breng na bijladen een nieuwe verzegeling aan op het vervoersmiddel.  

• Vermeld het verzegelingsnummer op het “Registration of Sealed Transit” formulier.  

• Handel de transitaangifte op de gebruikelijke wijze af. Dit betekent dat ook in de transitaangifte 

de verzegeling moet worden vermeld. 

• Zodra het “Registration of Sealed Transit” formulier is ingevuld kan deze worden meegeven aan 

de Chauffeur. 

 

 
Laatste bijlading en de verzegeling: 

• De laatste stop moet altijd plaatsvinden bij een van de deelnemers van de Gesloten vervoer 

regeling vanwege het officieel sealen van de truck door de Douane 

• Check met de chauffeur of dit de laatste bijlading is. 

• Nadat er bij de laatste deelnemer is bijgeladen moet er contact worden opgenomen met de 

verzegeltelefoon van de Douane (tel. 06-29429276 / 77) 

• “Registration of Sealed Transit” formulier wordt samen met de begeleidingsdocumenten 

getoond aan de Douane. 

• De douane brengt na controle op de laatste laadlocatie de Douaneverzegeling aan en vermeld dit 

op het “Registration of Sealed Transit” formulier. 

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



 

 

• Na het aanbrengen van de Douane verzegeling wordt het “Registration of Sealed Transit” 

formulier gearchiveerd bij de laatste deelnemer. 

• Zodra alle handelingen zijn verricht kan de chauffeur zijn weg verder vervolgen. 

 

 

 

Instructies aankomende (export) zendingen: 
• De deelnemer waar de chauffeur zich als eerste meldt om goederen te lossen is de degene die 

het “Registration of Sealed Transit” formulier invult en overhandigt aan de chauffeur. De 

chauffeur moet het formulier meenemen naar de volgende deelnemer op zijn route.  

• Zijn jullie als deelnemer niet de eerste stop, dan zal de chauffeur het formulier “Registration of 

Sealed Transit” bij zich hebben en overhandigen om de gegevens van de lading die hij komt 

lossen erbij te laten invullen (vraag altijd om het formulier). 

• Na het lossen van de goederen verzegelt de deelnemer altijd het vervoermiddel opnieuw. 

• Vermeld op het formulier “Registration of Sealed Transit” het tijdstip van vertrek, het (de) 

aangifte nummer(s) en het nummer van de aangebrachte verzegeling. 

• Elke deelnemer waar goederen gelost worden handelt hetzelfde. 

• Als alle goederen zijn gelost, wordt het formulier “Registration of Sealed Transit” gearchiveerd bij 

de deelnemer waar als laatste gelost is. 

.  

 

Contactgegevens: 
 

Verzegel telefoon Douane 06-29429276 / 77 

 
Zijn er zaken niet duidelijk neem dan altijd contact op met de Douane 

 
 
 
 


