


Aanpassingen van VZII naar RTO onder het nieuwe DWU 

Vanaf 1 mei 2016 treedt het nieuwe Union Customs Code (UCC) ofwel het Douane Wetboek van de 
Unie (DWU) in werking. Binnen deze nieuwe douanewet vervalt de vrije zone type II. De vrije zone 
Schiphol bestaat dan niet meer. 

Een aantal vertegenwoordigers van de Vrije Zone hebben samen met ACN, FENEX  en de Douane de 
afgelopen periode hard gewerkt aan de uitwerking van de benodigde aanpassingen met de komst 
het de nieuwe wetgeving. In dit document wordt uiteengezet hoe dit proces is vormgegeven en 
welke aanpassingen er gerealiseerd zullen worden.  

 

Uitgangspunten 

 Van rechtswege vervalt per 1 mei 2016 de huidige juridische basis (Vrije Zone Type II) onder het 
DGVS zonder directe opvolging. Het regime Ruimte Tijdelijke Opslag (RTO) bleek  een goede 
opvolger te zijn, maar is slechts zeer recent definitief geworden. Bij aanvang van het tweede 
kwartaal waren de uitvoeringsbepalingen nog niet bekend of in ieder geval niet gepubliceerd; 
 

 De vervallen voorziening is een van de weinige die volledig vervalt. Andere regelingen kennen 
een gefaseerde overgang / implementatie, passend bij ordelijke voorbereiding; 
 

 Zowel geest als letter van het nieuwe DWU regime, de marktpartijen als de autoriteiten zetten 
maximaal in op geïntegreerde documentloze administratieve systemen. Binnen bovenstaand 
tijdsbestek is die gezamenlijke ambitie onmogelijk volledig te implementeren, gegeven de 
onbekendheid van detailvereisten, complexiteit, ontwerp-, aanpassings- en inrichtingstrajecten 
en het grote aantal betrokken partijen; 

Vanuit de gemeenschappelijke historie functioneert tot overwegende tevredenheid een systeem 
(DGVS) dat een solide inhoudelijke en operationele basis biedt voor transitie, maar naar 
functionaliteit is ontworpen onder het VZ II regime; 

 De verdere inrichtingsontwikkeling naar het DWU regime, grotendeels breder dan de 
voorwaarden aan een RTO vergunninghouder, vindt plaats in een groeitraject; 
 

 Met name te noemen element daarin is de geest van het DWU om niet-unie zendingen over de 
vervoersketen heen (en daarmee over de RTO houders heen) volledig te bewaken op aangifte / 
MRN niveau, waar deze zendingen tot nu toe alleen binnen de Vrije Zone werden gevolgd; 

 

 Dat groeitraject (Schiphol Cargo hub, NLIP initiatieven, single window etc) is naar de aard gericht 
op het volledige DWU regime en ketenoptimalisatie over vele partijen heen. 

 

 

 



Traject   

In de afgelopen maanden is er door een afvaardiging van het bedrijfsleven, ACN, FENEX en de 
Douane gekeken naar de mogelijkheden die de nieuwe douane wet biedt. Bij de verkenning is niet à 
priori vastgehouden aan het Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS). In de loop van dit traject 
kwam DGVS wel naar voren als een solide en operationeel geaccepteerde oplossing en derhalve als 
eerste basis voor de nieuwe situatie . 

Eind januari is Cargonaut geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen in de douane wetgeving en 
de benodigde aanpassingen van het DGVS systeem. In de daaropvolgende weken is er in overleg met 
de douane, Cargonaut, bedrijfsleven en ACN/FENEX verdere uitwerking gegeven aan de aanstaande 
wijzigingen.  

Op 16 februari zijn alle huidige DGVS deelnemers geïnformeerd tijdens de UCC/DWU 
voorlichtingsmiddag. Op 7 april heeft Cargonaut haar definitieve opdrachtbeschrijving opgeleverd en 
deze is op 8 april geaccordeerd. 

Gekozen systematiek 

Zoals eerder gesteld biedt de regeling  Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) voordelen voor snelle 

doorvoer. Daarbij biedt de DGVS systematiek een oplossing om de overbrenging van 

douanegoederen snel en zo veel mogelijk papierloos plaats te laten vinden.  

Bij overbrenging van zendingen tussen verschillende RTO-houders is het van belang dat er 

geadministreerd wordt waar deze zending zich bevindt. Dan kan de  Douane zich in haar toezichtrol 

meteen wenden tot de juiste RTO-houder en hoeft de Douane niet bij  de oorspronkelijke ATO-

aangever te beginnen. Het DGVS kan dit als goederenvolgsysteem inzichtelijk maken.   

 

Werkwijze inkomende stroom 

 

Huidige situatie onder CDW 

1. Goederen die in de eerste luchthaven van het douanegebied van de EU worden 

binnengebracht worden aangegeven via een summiere aangifte bij binnenkomst (ENS).  

 

2. Vervolgens worden de goederen die bestemd zijn om in Nederland gelost te worden bij de 

Douane aangebracht middels een summiere aangifte voor tijdelijke opslag (SAL). 

Tegelijkertijd worden deze goederen ingeschreven in het DGVS. Deze inschrijving in DGVS 

zuivert de SAL aan.  

 

3. Binnen de DGVS administratie houden deelnemers door middel van in- en uitschrijvingen 

resp. In- en uitslag bij waar de zending zich bevindt. 

 

4. Uiteindelijk verlaat een zending het DGVS door een opvolgende douaneregeling. Dit kan een 

overschrijving naar een entrepot zijn, invoer/transit of opnieuw een uitvoer. Op dat moment 

wordt de Vrije Zone Type II regeling aangezuiverd. 

 



Situatie onder het DWU vanaf 1 mei 2016 

1. Goederen die in de eerste luchthaven van het douanegebied van de EU worden 

binnengebracht worden aangegeven via een summiere aangifte bij binnenkomst (ENS).  

 

2. Vervolgens worden de goederen die bestemd zijn om in Nederland gelost te worden bij de 

Douane aangebracht middels een summiere aangifte voor tijdelijke opslag (ATO). De ATO 

zuivert de ENS aan. Tegelijkertijd worden deze goederen ingeschreven in het DGVS. 

 

3. Binnen de DGVS-administratie houden deelnemers door middel van in- en uitslagen bij waar 

de zending zich bevindt. 

 

4. Uiteindelijk verlaat een zending het DGVS door een opvolgende douaneregeling. Dit kan een 

overschrijving naar een entrepot zijn, invoer/transit of opnieuw een uitvoer. Op dat moment 

eindigt de RTO-status en wordt de ATO aangezuiverd. 

 

Een aantal essentiële wijzigingen binnen het RTO-regime zijn onder andere: 

 De geografische beperking vervalt; 

 De termijn waarin de goederen onder de RTO-status geplaatst mogen blijven, is maximaal 90 

dagen; 

 Het ATO-nummer moet vermeld worden in de opvolgende regeling en dus door de keten 

meegegeven worden; 

De wijzigingen van het RTO-regime ten opzichte van de Vrije Zone Type II zullen in het 

goederenvolgsysteem verwerkt worden. Daarnaast vraagt dit ook een aanpassing in de fysieke 

processen. De 90 dagen termijn zal gemonitord moeten worden. Deze elementen worden 

meegenomen in de werkafspraken. 

 

Werkwijze uitgaande stroom 

DWU Uitvoer: Uniegoederen onder douanetoezicht 

Exportzendingen vallen in de basis buiten de RTO- en entrepotsystematiek 

 Goederen komen vanuit het binnenland aan op Schiphol onder een uitvoeraangifte en 

worden aangebracht op een aanbrenglocatie op de 1e en 2e linie. Hierbij geen plaatsing in het 

RTO of PDE. 

 De eerste en tweede linie loods systematiek blijft gehandhaafd. Hierbij moet wel een ECS  

aankomstmelding gedaan worden.  

 Het MRN van de uitvoer aangifte moet op het manifest komen.  

 Tot aan de buitengrens blijven de goederen onder de uitvoeraangifte staan 

 

 

 



DWU Wederuitvoer: Niet unie goederen  

 Vanaf 1 mei is het verplicht om hier een aangifte tot wederuitvoer voor niet unie goederen. 

 De vervoersaangifte wordt beëindigd (als de goederen langer dan 24 uur stilstaan) door een 

Aangifte Tijdelijke Opslag en vervolgens ingeslagen in het RTO.  

 Vervolgens kunnen de goederen rechtsreeks uitgaan vanuit de RTO door een kennisgeving 

van wederuitvoer: 

o Binnen 14 dagen geen summiere aangifte benodigd en is kennisgeving van 

wederuitvoer voldoende 

o Later dan 14 dagen is een summiere aangifte bij uitgaan benodigd. 

 

 

DWU Goederen onder de T1 regeling 

1. De T1 wordt aangezuiverd worden door de Aangifte Tijdelijke opslag. De gegevens van de 

transit aangifte (MRN-nummer) moet gebruikt worden voor de ATO.  

2. Overbrenging van RTO naar RTO kan binnen DGVS vastgelegd worden. 

3. Bij het daadwerkelijke uitgaan van de goederen moet wel een kennisgeving van 

wederuitvoer gedaan worden. Hiermee wordt de Tijdelijke opslag status aangezuiverd. 

 

 

 



Systeemaanpassingen DGVS 

Aan Cargonaut is opdracht gegeven om het DGVS-systeem aan te passen. Dit wordt in meerdere 

fases opgeleverd. De minimale vereisten om te voldoen aan de RTO-voorwaarden worden voor 1 mei 

2016 gerealiseerd: 

1. Toevoegen van ATO-nummer in de DGVS portal  

Voor zowel het bedrijfsleven als de Douane zijn de ATO-nummers (near)realtime zichtbaar in 

de DGVS portal. 

2. Toevoegen van de ATA in de DGVS portal  

De Actual Time of Arrival (ATA) is het moment waarop de 90 dagen termijn van RTO ingaat. 

Deze datum (en tijd) wordt per AWB getoond in de DGVS portal. 

N.B. Deze data zijn vanuit de portal te exporteren in Excel/CSV formaat. 

Kanttekeningen bij het genereren ATO-nummers: 

 Hiervoor worden de ATO-nummers gebruikt die door Cargonaut worden aangemaakt ten 
behoeve van het insturen van de SAL voor de luchtvaartmaatschappijen die klant zijn bij 
Cargonaut en gebruikmaken van ICS van Cargonaut;  

 ATO-nummers van andere providers zitten niet in deze oplossing. Hierover treedt Cargonaut 
samen met ACN in contact met de andere softwareleveranciers om deze data in de systemen van 
Cargonaut automatisch binnen te laten komen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij 
de airline c.q. diens afhandelaar wanneer zij zendingen met RTO-status willen overdragen aan de 
volgende partij; 

 ATO-nummers worden toegekend op manifest niveau en worden getoond op AWB-niveau; 

 Wanneer de ATO-nummers niet bekend zijn dient een combinatie van AWB en datum te worden 
gebruikt; 
 

 

Standaard DGVS-rapportage voor de Douane 
De bestaande DGVS-rapportage voor de douane zal aangevuld worden met het ATO-nummer en het 

moment van de aangifte (ATA). Deze zal door Cargonaut gegenereerd worden. De airlines die niet 

direct klant zijn bij Cargonaut en waarvan de ATO niet door Cargonaut gegenereerd wordt, zullen 

vermeld worden met het vluchtnummer en de datum vanuit het Centraal Informatie Systeem 

Schiphol.  

Gevraagde rapportages vanuit douane: 

-      Aangifte ATO (airline) = plaatsing in RTO (inschrijving AFH) op AWB-niveau; 

- Bij overdracht naar een niet DGVS-deelnemer  (directe uitschrijving) registreert de 

afhandelaar de opvolgende regeling; 

-      Mismatches RTO = standaard DGVS-rapportage; 

-      Lijst met zendingen die langer dan 90 dagen de RTO-status hebben. 

 

 



Transitie 30 april naar 1 mei 

 
De douane wil kunnen zien welke zendingen vóór 1 mei en welke zendingen na 1 mei zijn 
binnengebracht. De eerste worden ambtshalve per 1 mei 00:00 in de entrepotregeling geplaatst en 
de zendingen die na 1 mei zijn binnengebracht zullen ingeschreven worden in het RTO. 
 
Stilzetten DGVS 
DGVS wordt stilgezet op 1 mei 00:00:00 uur tot 1 mei 12:00:00 uur (in- en uitschrijvingen kunnen ook 
tijdens deze tijdsperiode doorgestuurd worden maar zullen na 12:00 in DGVS verwerkt worden); 
 
Rapportages 
Vervolgens maakt Cargonaut drie rapportages: 

a. Een rapportage met alle voorraadstanden (AV-records) bij alle expediteurs en 
afhandelaars op 1 mei 2016 00:00:00 uur (dit gaat allemaal over naar de entrepot 
regeling);  

 
b. Een rapportage met alle inschrijvingen die hebben plaatsgevonden in de periode 

00:00 uur – 12:00 uur waarbij er een ATA gevonden kan worden die voor 00:00 uur 
heeft plaatsgevonden (dit gaat ook nog naar entrepot). Deze wordt op maandag 2 
mei gegenereerd; 

 
c. Een derde rapportage die betreft part-shipments, waarbij een deel van de zending 

valt onder het oude regime en het tweede deel van de zending valt onder het 
nieuwe regime. Deze rapportage wordt 8 dagen later gemaakt. Deze rapportage is 
nodig omdat deze verschillen niet naar boven komen in de portal en niet in de 
bovengenoemde rapportages staan. 

 
N.B. De rapportage genoemd in punt a. met betrekking tot de voorraadstanden wordt ook 
verstuurd naar de deelnemers. 

 
 
Kanttekeningen 

 Er wordt géén lijst van mismatches geleverd 

 De eerste rapportage is zonder ATA’s, zonder vluchtinformatie  

 De records in DGVS wordt niet op 0 gezet 

 



Operationele werkafspraken 

Omgang met 90 dagen termijn: 

 Deelnemers registreren de transacties (in- en uitschrijving en in- en uitslag) in DGVS, 

maximaal 1 werkdag (24 uur) na de fysieke in- of uitslag; 

 Op moment dat er een verschil in een transactie ontstaat dient de partij die het verschil 

constateert uiterlijk 1 werkdag (24 uur) na het fysieke ontvangstmoment te melden aan 

de voorafgaande partij. Binnen 5 werkdagen na het melden van het verschil dient het 

DGVS verschil door beide partijen verklaard te worden. 

 DGVS systematiek registreert de datum van in- en uitschrijving; 

 Tevens registreert het systeem datum bij overdracht en datum van uitslag / opvolgende 

regeling; 

 Iedere deelnemer bewaakt de bij hem / haar de binnengekomen goederen op de 90 

dagen termijn, en acteert naar bevinden: 

o Binnen 90 dagen vindt plaatsing onder opvolgende regeling plaats (waaronder 

mogelijk een eigen entrepot); 

 RTO-houders verzoeken de douaneautoriteiten om bij aanzuiveringsonderzoek en 

handhaving van de 90 dagen termijn te acteren naar deze onderlinge regeling. 

 

 



Tussen RTO–houders onderling: 

 RTO-houders en hun medewerkers herkennen zendingen van elkaar op basis van een 

door ACN gepubliceerde en bijgehouden actuele lijst; 

 Daarnaast maakt de deelnemer zich kenbaar middels een afhaalformulier met daarop 

het  DGVS stempel; 

 Goederen gaan over van de ene naar de andere RTO-houder over op moment van 

fysieke overdracht in combinatie met de administratieve verwerking van die overdracht; 

 RTO –houders verplichten zich onderling zo’n transactie zo’n snel mogelijk maar in ieder 

geval dezelfde dag in DGVS te verwerken; 

 RTO - houders gaan onderling om met eventuele verschillen, zowel administratief als 

fysiek. Indien in zo’n geval geen oplossing gevonden wordt, is de administratie van de 

fysieke overdracht leidend; 

 RTO-houders die in welk breder commercieel- of ketenverband dan ook zowel 

leverancier aan, als afnemer van een andere RTO houder zijn, ontzien laatst bedoelde 

RTO houder bij verschillen die in haar bredere commerciële- of ketenverband spelen. 

Tussen RTO-houders en Douane: 

 De RTO-houders kunnen conform de daartoe strekkende regelingen bij Douane en 

andere partijen overlossing en vermissing melden. Deze meldingen verklaren eventuele 

verschillen tussen de summiere aangifte van bv carriers, en de bedrijfsadministratie van 

RTO–houders; 

 De RTO-houders gezamenlijk verzoeken Douane om bij aanzuiveringsonderzoeken van 

goederen 90 dagen na ontstaan van de RTO status de volgende werk- en 

onderzoeksvolgorde te hanteren. RTO-houders respecteren de invulling die Douane daar 

aan geeft: 

o Stap 1: zijn goederen onder een opvolgende douaneregeling geplaatst; 

o Indien goederen 90 dagen na ingaan van de TO-status  geen opvolgende 

douaneregeling wordt gevonden, Stap 2. went Douane zich tot de laatst in DGVS 

geregistreerde RTO-houder voor afdoende verklaring; 

o Slechts indien goederen in stap 2 niet gevonden of verklaard kunnen worden, 

Stap 3: went Douane zich tot de oorspronkelijke eerst geregistreerde ontvanger 

van de goederen (conform de letter van DWU). 



Beheer structuur 

Formeel is ACN beheerder van het DGVS met een vergunning voor de Vrije Zone Type II regeling. Per 

1 mei 2016 vervalt deze vergunning. Hiervoor is tot de volgende opzet gekomen: 

 ACN zal het functioneel beheer voor het DGVS zal continueren; 

 Alle RTO-houders kwalificeren zich voor het samenwerkingsverband door a) een 

douanevergunning voor Ruimte Tijdelijke Opslag b) een contract met ACN en c) 

onderschrijven van de uitgangspunten en het groeitraject voor het DGVS; 

Kenmerk: 
Het kenmerkende verband van de hier bedoelde RTO-houders is hun gezamenlijke gebruik van het 
systeem DGVS of haar opvolger en deze daarmee samenhangende uitgangspunten en procedures. 
 
Samenwerking: 
De RTO-houders komen tweemaandelijks in “Stuurgroep RTO-houders Schiphol” samen om hun 
gemeenschappelijk belang, deze uitgangspunten en groeitraject invulling te geven en aan te passen. 
De bijeenkomsten vinden plaats in het midden van elke tweede maand. 

 De bijeenkomst kan deze procedures en het groeitraject aanpassen, onder voorbehoud 

van Douane-instemming waar nodig; 

 De bijeenkomst kan deelnemer(s) mandateren om over de systematiek met de Douane 

te overleggen, of kan kiezen Douane of anderen uit te nodigen voor zulk overleg; 

 Beslissingen worden door meerderheid van aanwezige RTO-houders genomen, maar 

vergen tenminste 7 RTO-houders waaronder op zijn minst 3 afhandelaren en 3 

expediteurs. De beslissingen zijn bindend voor alle deelnemers; 

 Deze bijeenkomst is integraal opdrachtgever aan een systeemrealisator; 

o Zulke opdrachten worden via ACN aan de systeemrealisator gegeven; 

o De bijeenkomst kan een gebruikersgroep opdragen om aanpassingen te 

specificeren etc.  

 De gezamenlijke RTO-houders, ACN en de systeemrealisator werken samen aan de 

optimalisatie en samenhang van de gehele luchtvrachtketen; 

 De bijeenkomsten worden geagendeerd, voorgezeten en genotuleerd door ACN (in dit 

RTO verband onafhankelijk & zonder stemrecht). 

 



Verdere ontwikkeling en onderhoud van het gezamenlijk gebruikte administratiesysteem DGVS: 

De gebruikers van het systeem (RTO-houders en Douane) komen bijeen in een gebruikersgroep DGVS 

(of diens opvolger). De bijeenkomsten vinden plaats naar behoefte en onderlinge afspraken van 

gebruikers. 

 De gebruikers identificeren samen functionaliteitsissues etc. 

 De gebruikers kunnen de beheerder / bouwer uitnodigen voor overleg. 

 De gebruiksgroep adviseren de stuurgroep RTO–houders over de mate waarin het 

administratiesysteem invulling geeft / kan geven aan de procedures / toekomstige procedures. 

Nieuwe RTO-houders die aan DGVS willen deelnemen 
 
Nieuwe RTO-houders kwalificeren zich voor het samenwerkingsverband door  

a) een douanevergunning  
b) een contract met ACN en  
c) onderschrijven van deze uitgangspunten en groeitraject.  

RTO-houders kunnen uit de samenwerking stappen, waarbij het oorspronkelijk kenmerkend verband 

(DGVS deelname) eindigt. 

 

 



 Bijlage I  Veel gestelde vragen 

 

Wat als de Aangifte Tijdelijke Opslag niet correct is op basis van het FFM dat verstrekt is door de 
airline? 
De afhandelaar waarbij de goederen als eerste binnengebracht worden constateert dat de gegevens 
in de aangifte niet correct zijn door een meer of minder bevinding. Hier zijn geen wijzigingen ten 
opzichte van de huidige situatie. De afhandelaar geeft dit door aan de afdeling Bijzondere Zaken bij 
de Douane. Met dien verstande dat de ATO de werkelijk ingediende aangifte bij de douane is en het 
door de airline aan de afhandelaar verstrekte FFM daarmee overeen zou moet komen. 
 
Verantwoordelijkheid voor opvolgende regeling na 90 dagen 
Indien de onder de RTO geplaatste goederen na 90 dagen niet onder een opvolgende regeling zijn 
geplaatst of zijn wederuitgevoerd, zal de verantwoordelijkheid hiervoor bij de laatst identificeerbare 
RTO vergunninghouder blijven liggen. 
 
Aansprakelijkheid bij overbrengen of overhalen 
Als partij A brengt naar partij B zal de verantwoordelijkheid over de goederen onder A vallen. Indien 
partij B de goederen haalt bij partij A zal bij het laden de aansprakelijkheid over gaan naar de halende 
partij, in dit geval partij B.  
 
ATO aangifte nummer niet bekend bij Cargonaut 
Voor de directe periode na 1 mei kan het zijn dat niet alle airlines de generatie van het ATO nummer 
bij Cargonaut ondergebracht hebben. Dit kan ook door hun eigen software leverancier gegenereerd 
worden. Om toch een correct nummer te kunnen aangeven kan hier gebruik gemaakt worden van de 
combinatie AWB + datum van inschrijving in DGVS. 
 
Hoe schrijf ik intern vanuit RTO naar entrepot 
Uitschrijving uit DGVS door middel van Uitschrijfbericht en vervolgens zullen de zendingen 
opgenomen moeten worden in de entrepot administratie. 
 
Volstaat de DGVS Stempel nog? 
De DGVS-stempel zal voorlopig nog geldig blijven. Mocht hier in de loop van de tijd iets in veranderen 
dan wordt u hierover geïnformeerd. 
 
Overhalen van Entrepot naar Entrepot 
Dit is mogelijk door dit in beide entrepot administraties correct te verwerken waarmee aangegeven 
wordt dat de goederen naar een ander entrepot worden overgehaald. De partij waarbij de goederen 
worden afgehaald zal een uitslag doen in de entrepot administratie, de ontvangende partij moet een 
inslag doen in de entrepot administratie. Het (domproc) vergunning nummer en dossiernummer van 
de halende partij moet worden vastgelegd in de administratie van partij 1.  
 
Zendingen die onder T1 binnenkomen in het RTO  
Als een zending op een transit document binnen komt bij de eerste RTO-houder die deelneemt aan 
DGVS zal deze partij de inschrijving moeten doen. Hierbij moet de MRN van de vervoersaangifte als 
ATO-nummer en de datum afmelden NCTS (= plaatsing RTO) als ATA in de opvolgende keten worden 
doorgegeven. 
 
Welk format hanteert Cargonaut voor het ATO-nummer? 



Dit is een alfanumerieke set van 24 karakters opgebouwd uit het vluchtnummer, land van herkomst, 

airport origin, land van bestemming, airport van de bestemming, datum en AWB. 

Een AWB heeft RTO-status en wordt overgezet naar een nieuwe AWB, hoe verloopt deze 

procedure? 

Zolang het ATO-nummer gekoppeld blijft aan de zending en het voorgaande AWB-nummer in de 

administratie zit is er geen probleem.  

Als er  bij deze overdracht een T1 wordt gemaakt dan ontstaat er een nieuw ATO-nummer (= NCTS 

MRN) en een nieuwe ingangsdatum van de 90 dagen termijn. 

 

Hoe verloopt de kennisgeving van wederuitvoer binnen 14 dagen? 

De kennisgeving binnen 14 dagen is op dit moment nog vormvrij. Een voorbeeld van een 

mogelijkheid is dat de afhandelaar het manifest instuurt naar Cargonaut. Cargonaut stuurt 

vervolgens het manifest naar de Douane waarmee de kennisgeving wordt vervuld. 

Kennisgeving kan alleen binnen 14 dagen, daarna is een Summiere Aangifte Uitgaan (SAU) vereist. 

 

Airline geeft aan dat de goederen niet in AMS op een vlucht meekunnen, hoe kan de RTO regeling 

dan worden aangezuiverd? 

Als de zending onder t1 worden vervoerd naar de andere airport wordt de RTO regeling 

aangezuiverd. 

 

Hoe moet het ATO-nummer meegenomen worden naar de HAWB’s die onder de MAWB hangen 

na afbraak ? 

In eigen administratie en/of DGVS op basis van het afbraakbericht 

 

Moet het ATO-nummer vanaf 1 mei vermeld worden in de vervolgaangiftes (AGS2/NCTS etc.)?  

Het ATO-nummer kan vanuit de portal gehaald worden om in te vullen op de vervolgaangiftes. In de 

opvolgende aangifte in vak 40 kan ook het MAWB en HAWB worden gebruikt. 

 

Momenteel gebruiken wordt DGVS ook voor de verwerking van ECS gebruikt (AaE , Opbouw 

export , etc) Kan dit doorgaan ? 

Voor zover bekend zijn hier geen wijzigingen waardoor dit niet zou kunnen. 

 

 



Hoe gaat sowieso de verwerking van export zendingen vanaf onze RTO zichtbaar worden ? 

In principe hoeven de export zendingen niet in het RTO of PDE geplaatst te worden. Er moet wel een 

uitvoeraangifte gedaan worden waarbij het MRN in het manifest moet komen.  Hierbij zal ook een 

melding in ECS gedaan moeten worden. Tot aan de buitengrens zullen de goederen dan onder de 

uitvoeraangifte blijven staan. 

 

Hoe gaat de verwerking van aanleveringen op T1 maken we dan zelf een ATO nummer aan? 

Bij aanlevering van op T1 volstaat het MRN-nummer vanuit het T-document vanuit NCTS als uniek 

volgnummer. Deze zal wel in de opvolgende schakels in de keten doorgegeven moeten worden. 

 

Hoe gaat dan de verwerking bij aanlevering voor export en wederuitvoer? 

Dit gaat via ECS en valt buiten de RTO en entrepot systematiek 

 Goederen komen vanuit het binnenland aan op Schiphol  onder een uitvoeraangifte en 

worden aangebracht op een aanbrenglocatie op de 1e en 2e linie. Hierbij geen plaatsing in het 

RTO of PDE. 

 De eerste en tweede linie loods systematiek blijft gehandhaafd. Hierbij moet wel een ECS  

aankomstmelding gedaan worden.  

 Het MRN van de uitvoer aangifte moet op het manifest komen.  

 Tot aan de buitengrens blijven de goederen onder de uitvoeraangifte staan 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Bijlage II  RTO-houders Schiphol in DGVS verband 
 

Bedrijf DGVS-Code PARTIJ 

dnata B.V.  (Aviapartner) AGS Afh. 

Agility B.V. AGI Exp. 

BarthcoDart Global Logistics (Europe) B.V. DEE Exp. 

BBV Logistics Support BBV Exp. 

Best Global Logistcs BST Exp. 

Bos Logistics Schiphol B.V. LBO Exp. 

Cargo Masters B.V. CMA Exp. 

Ceva Logistics B.V. EGL/CEV Exp. 

Copex Air Cargo RAH Exp. 

Customs Documentation Services (niet meer operationeel) CUD Exp. 

Cyber Freight Amsterdam B.V. CFX Exp. 

De Jong Special Warehousing JSW Exp. 

DHL Global Forwarding BV (DHL Danzas Air&Ocean/Exel Freight 
Management) 

AEI Exp. 

DHL International / DHL Aviation DH2 Exp. 

Expeditors International B.V. EX6 Exp. 

Fast Forward Freight FFF Exp. 

Freshport B.V. FPT Afh. 

Gaston Schul GSC Exp. 

Geodis Wilson Netherlands B.V. WIL Exp. 

Hankyu Hanshin Express HIT Exp. 

Hellmann Perishable Logistics HPG Exp. 

Hellmann Worldwide Logistics BV DAT Exp. 

Hoektrans BV HKT Exp. 

Independent World Services BV IWS Exp. 

International Airfreight Associates B.V. IAA Exp. 

IP Handlers BV IPA Exp. 

ITG Global Logistics BV IT2 Exp. 



J. van de Put Fresh Cargo Handling B.V. PUT Exp. 

J.A.M. de Rijk B.V. (DGVS zie BBV)   

Kamerman Transport & Handling B.V. KAM Exp. 

KDS Cargo B.V. RAH Exp. 

KLM Cargo Douanezaken SPL/FS KLM Afh. 

Kerry Logistics B.V. KLN Exp. 

L&A Freight B.V. LNA Exp. 

Mairon Logistics B.V. (Failliet verklaard) MAI Exp. 

Menzies World Cargo Nederland BV AVP Afh. 

R. Nagel B.V. NAG Exp. 

Nippon Express NEC Logistics Europe B.V. NEC Exp. 

NNR Global Logistics Netherlands B.V. NNR Exp. 

Nippon Express (Ned.) B.V. NPA Exp. 

OTX Logistics UNL Exp. 

Panalpina World Transport PLP Exp. 

Pantos Logistics Benelux B.V. PLB Exp. 

Rhenus Fashion Logistics RAH Exp. 

Rhenus Logistics BV RAH Exp. 

Rhenus Air Freight Handling RAH Exp. 

Rockwood Int. Freight, gestopt per 31-01-2011 RWD Exp. 

Roemaat Logistics B.V. (nog niet operationeel) ROX Exp. 

Rutges Cargo Logistics & Warehousing B.V. RUT Exp. 

Schenker SCH Exp. 

Seko Logistics B.V. (nog niet operationeel) SEK Exp. 

Skylink Handling Services B.V. SKY Afh. 

Swissport Cargo Services The Netherlands B.V. SCS Afh. 

Schiphol Express / Thomsen Select B.V. TSE Exp. 

UPS SCS (Nederland) B.V. UPS Exp. 

UTi Nederland BV UTG Exp. 



Vantec World Transport (Netherlands) B.V. TOW Exp. 

VAT Logistics (Airfreight) B.V. VAT Exp. 

VCK Air VCK Exp. 

WFS Worldwide Flight Services WFS Afh. 

Yusen Logistics (Benelux) B.V. YUS Exp. 

Ziegler Nederland B.V. ZGL Exp. 



Bijlage III  Wetgeving 
 

Artikel 145 uit de VERORDENING (EU) Nr. 952/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE 

RAAD van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie is geadresseerd aan 

de douane regeling Ruimte tot Tijdelijke Opslag. 

Artikel 145 Aangifte tot tijdelijke opslag  

1. Bij de douane aangebrachte niet-Uniegoederen worden gedekt door een aangifte tot tijdelijke 
opslag die alle gegevens bevat die nodig zijn voor de toepassing van de bepalingen die gelden voor 
tijdelijke opslag.  

2. De documenten in verband met goederen in tijdelijke opslag worden aan de douaneautoriteiten 
verstrekt indien de Uniewetgeving dat vereist of indien dat met het oog op douanecontroles 
noodzakelijk is.  

3. De aangifte tot tijdelijke opslag wordt door een van de in artikel 139, lid 1 of lid 2, genoemde 
personen ingediend, ten laatste op het moment dat de goederen bij de douane worden aangebracht. 
10.10.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 269/55 NL  

4. Tenzij ontheffing is verleend van de verplichting om een summiere aangifte bij binnenbrengen in 
te dienen, bevat de aangifte tot tijdelijke opslag een verwijzing naar elke summiere aangifte bij 
binnenbrengen die voor de bij de douane aangebrachte goederen is ingediend, behalve indien deze 
goederen reeds in tijdelijke opslag waren of onder een douaneregeling zijn geplaatst en het 
douanegebied van de Unie niet hebben verlaten.  

5. De douaneautoriteiten mogen ook toestaan dat de aangifte tot tijdelijke opslag in één van de 
onderstaande vormen wordt gedaan: a) een verwijzing naar een elke summiere aangifte bij 
binnenkomst die is ingediend voor de betrokken goederen, aangevuld door de gegevens van een 
summiere aangifte tot tijdelijke opslag; b) een manifest of ander vervoerdocument, mits dit de 
gegevens van een aangifte tot tijdelijke opslag bevat, waaronder een verwijzing naar elke summiere 
aangifte bij binnenkomst voor de betrokken goederen. 

6. De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat gebruik wordt gemaakt van systemen voor handels-, 
haven- of vervoersinformatie voor het indienen van een aangifte tot tijdelijke opslag, op voorwaarde 
dat deze de nodige gegevens voor een dergelijke aangifte bevatten en dat deze gegevens 
overeenkomstig lid 3 beschikbaar zijn.  

7. De artikelen 188 tot en met 193 zijn van toepassing op de aangifte tot tijdelijke opslag.  

8. De aangifte tot tijdelijke opslag kan ook worden gebruikt voor: a) het bericht van aankomst, als 
bedoeld in artikel 133; of b) het aanbrengen van de goederen bij de douane, zoals bedoeld in artikel 
139, voor zover dit voldoet aan de voorwaarden die in die bepalingen zijn vastgelegd.  

9. Een aangifte tot tijdelijke opslag is niet vereist indien, ten laatste op het moment van het 
aanbrengen van de goederen bij de douane, de douanestatus van Uniegoederen is vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 153 tot en met 156.  

10. De aangifte tot tijdelijke opslag wordt door de douaneautoriteiten bewaard of is voor hen 
toegankelijk, teneinde te kunnen verifiëren dat de goederen waarop deze aangifte betrekking heeft, 
onder een douaneprocedure worden geplaatst of worden wederuitgevoerd overeenkomstig artikel 
149.  



11. Voor de doeleinden van de leden 1 tot en met 10 worden, voor niet-Uniegoederen die onder een 
regeling voor douanevervoer zijn vervoerd en bij de douane worden aangebracht bij een kantoor van 
bestemming binnen het douanegebied van de Unie, de gegevens over het vervoer beschouwd als 
aangifte tot tijdelijke opslag, voor zover zij aan de eisen voldoen. De houder van de goederen kan 
evenweleen aangifte tot tijdelijke opslag indienen na beëindiging van de regeling douanevervoer. 

 

Artikel 148 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor tijdelijke opslag  

1. Voor het beheer van opslagruimten voor tijdelijke opslag is een vergunning van de 

douaneautoriteiten vereist. Een dergelijke vergunning is niet vereist indien de beheerder van 

de tijdelijke opslagruimte de douaneautoriteit zelf is. De voorwaarden waaronder het beheer 

van opslagruimten voor tijdelijke opslag is toegestaan, worden in de vergunning vastgesteld. 

2. De in lid 1 bedoelde vergunning wordt uitsluitend verleend aan personen die aan elk van 

de volgende voorwaarden voldoen: a) zij zijn in het douanegebied van de Unie gevestigd; b) 

zij bieden de nodige waarborgen voor het goede gebruik van de regeling; een geautoriseerde 

marktdeelnemer voor douanevereenvoudigingen wordt geacht aan die voorwaarde te 

voldoen indien in de in artikel 38, lid  

 

2. 2, onder a), bedoelde vergunning rekening is gehouden met het beheer van de 

opslagruimten voor tijdelijke opslag; c) zij stellen zekerheid overeenkomstig artikel 89. 

Wanneer er een doorlopende zekerheid wordt gesteld, worden de aan die zekerheid 

verbonden verplichtingen op passende wijze gecontroleerd.  

 

3. 3. De in lid 1 bedoelde vergunning wordt slechts toegekend indien de douaneautoriteiten 

douanetoezicht kunnen uitoefenen zonder administratieve maatregelen te hoeven nemen 

die niet in verhouding staan tot de economische behoeften.  

 

4. 4. De houder van de vergunning voert een passende administratie in een door de 

douaneautoriteiten goedgekeurde vorm. Aan de hand van de informatie en de gegevens in 

die administratie moeten de douaneautoriteiten in staat zijn toezicht uit te oefenen op het 

beheer van de opslagruimten voor tijdelijke opslag, met name wat de identificatie, de 

douanestatus en het verkeer van de opgeslagen goederen betreft. Een geautoriseerd 

marktdeelnemer voor douanevereenvoudigingen wordt geacht aan de in de eerste en de 

tweede alinea vastgestelde verplichting te voldoen voor zover zijn administratie passend is 

met het oog op het beheer van de tijdelijke opslag.  

 

5. De douaneautoriteiten kunnen de houder van de vergunning, op voorwaarde dat het 

frauderisico daardoor niet toeneemt, toestaan goederen in tijdelijke opslag over te brengen 

tussen de verschillende opslagruimten voor tijdelijke opslag,op de volgende manieren: a) de 

overbrenging vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van één douaneautoriteit; b) de 

overbrenging vindt plaats onder dekking van één vergunning afgegeven aan een 

geautoriseerde marktdeelnemer voor douanevereenvoudigingen; of c) in andere gevallen 

van overbrengingen. 6. Bij een economische behoefte en op voorwaarde dat het 

douanetoezicht niet wordt gehinderd, kunnen de douaneautoriteiten vergunning geven voor 



de opslag van Uniegoederen in een ruimte voor tijdelijke opslag. Deze goederen worden niet 

als goederen in tijdelijke opslag beschouwd. 

 

6. Artikel 116 Gvo.  

De in artikel 148, lid 4, van het wetboek bedoelde administratie bevat de volgende informatie en 

gegevens: a. een verwijzing naar de desbetreffende aangifte tot tijdelijke opslag en een naar de 

beëindiging van de tijdelijke opslag; b. de datum en gegevens ter identificatie van de 

douanedocumenten betreffende de opgeslagen goederen; c. bijzonderheden, nummers, aantal en 

soort van de colli, de hoeveelheid en de gebruikelĳke handelsomschrĳving of technische beschrijving 

van de goederen en, eventueel, de op de containers aangebrachte merktekens; d. plaats van de 

goederen en gegevens over iedere overbrenging; e. douanestatus van de goederen; f. informatie over 

de in artikel 147, lid 2, van het wetboek bedoelde behandelingen g. wat betreft de overbrenging van 

tijdelijk opgeslagen goederen tussen ruimten voor tijdelijke opslag die in verschillende lidstaten zijn 

gelegen 

Wanneer de administratie geen deel uitmaakt van de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden, 

dient zij te verwijzen naar de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden. 

De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat sommige van de in lid 1 bedoelde gegevens niet moeten 

worden verstrekt  

Een geautoriseerd marktdeelnemer voor douanevereenvoudigingen wordt geacht aan de in de eerste 

en de tweede alinea vastgestelde verplichting te voldoen voor zover zijn administratie passend is met 

het oog op het beheer van de tijdelijke opslag. 

 

 
 


