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Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u om een locatie goed te keuren voor de 
kortdurende tijdelijke opslag van niet-Uniegoederen.

U mag alleen een aanvraag doen als u de beheerder bent van de 
locatie. Een beheerder is de eigenaar of huurder van een locatie.

Als de Douane de locatie goedkeurt, mag u daar niet-Unie goederen 
kortdurend tijdelijk opslaan. De termijn van tijdelijke opslag in of op 
een goedgekeurde locatie is beperkt. De niet-Uniegoederen moeten 
uiterlijk 3 dagen nadat zij op de goedgekeurde locatie zijn aangebracht, 
worden aangegeven voor een douaneregeling of worden weder uit-
gevoerd. Is de goedgekeurde locatie opgenomen in een ‘Vergunning 
toegelaten geadresseerde’? Dan moeten de niet-Uniegoederen 
uiterlijk 6 dagen nadat zij op de goedgekeurde locatie zijn aangebracht, 
worden aangegeven voor een douaneregeling of worden weder-
uitgevoerd. U mag binnen de kortdurende termijn op deze locatie de 
Niet-Uniegoederen behandelen om ze in dezelfde staat te houden. 
De Douane houdt toezicht op deze locatie.

Wanneer hebt u toestemming nodig voor kortdurende 
tijdelijke opslag op een goedgekeurde locatie?
Hebt u geen ruimte voor tijdelijke opslag (RTO) of douane-entrepot 
en wilt u niet-Uniegoederen kortdurend tijdelijk opslaan (TO)? 
Bijvoorbeeld na beëindiging van douanevervoer bij de vereen-
voudigde procedure ‘Toegelaten Geadresseerde’, waarbij u aan de 
vervoerde niet-Uniegoederen niet direct een nieuwe douaneregeling 
of wederuitvoer geeft? Dan kunt u deze toestemming aanvragen 
voor de opslag van de aangevoerde niet-Uniegoederen.

 Let op!
   Hebt u een vergunning douane-entrepot? Voor tijdelijke opslag 

in een douane-entrepot hebt u deze toestemming niet nodig.

Voorwaarden
De Douane moet eenvoudig toezicht kunnen uitoefenen, zonder al 
te veel administratieve maatregelen te hoeven nemen. Ook kan de 
Douane eisen stellen aan de administratie die u voert.

Verder kan de Douane eisen stellen aan de aan de opslagplaatsen. 
Zo moet de locatie voldoende voorzieningen hebben voor douane-
controles. En de douanemedewerkers en de personen die hen 
begeleiden, moeten er veilig en onder aanvaardbare omstandig-
heden hun werk kunnen doen. Dus volgens de regels van de 
Arbeidsomstandighedenwet.

U bent verplicht om de Douane te informeren over het moment 
waarop:

 – de niet-Uniegoederen de douaneregeling krijgen, of
 – de niet-Uniegoederen worden wederuitgevoerd

U vermeldt daarbij de gegevens van de douaneregeling of weder-
uitvoer. De Douane kan u verplichten om te melden wanneer de 
kortdurende tijdelijke opslag daadwerkelijke begint en/of eindigt. 

U moet zekerheid stellen bij de ontvanger. U ontvangt een aparte 
brief met een beschikking over de hoogte van de zekerheid.

 Let op!
   Als u al zekerheid hebt gesteld, hebt u een ‘Vergunning door-

lopende zekerheid inclusief eventuele verlaging of ontheffing’.  
 
Deze moet zijn afgegeven voor de ‘Toestemming kortdurende 
tijdelijke opslag op goedgekeurde locatie’. Is dat niet zo? Dan 
moet u een wijziging indienen waarin u aangeeft dat u ook zeker-
heid wilt stellen voor de ‘Toestemming kortdurende tijdelijke 
opslag op goedgekeurde locatie’. De wijziging dient u in met het 
aanvraag formulier voor de ‘Vergunning doorlopende zekerheid 
inclusief eventuele verlaging of ontheffing’. 
 
Hebt u nog geen ‘Vergunning doorlopende zekerheid inclusief 
eventuele verlaging of ontheffing’, dan vraagt u deze aan bij 
de Douane. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u ook op 
douane.nl.

Dien een aanvraag op tijd in bij de Douane. Wij hebben tijd nodig om: 
 – te beoordelen of u de toestemming krijgt
 – de hoogte van de zekerheid bepalen
 – de zekerheid te verwerken in onze administratie 
 – de toestemming te maken en naar u toe te sturen

Beantwoord de vragen volledig.

Bijlagen
Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg ruimte? Ga dan verder 
op een bijlage. Zet op elke bijlage uw naam en handtekening.

Opsturen
Onderteken het formulier en stuur het in tweevoud op 
met de bijlage(n) naar: 
Belastingdienst/Douane 
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen

Aanvraag 
Toestemming kortdurende tijdelijke 
opslag op goedgekeurde locatie

Taal: Nederlands
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1 Gegevens aanvrager

2 Vereiste vergunning/toestemming

Hebt u een ‘Vergunning 
doorlopende zekerheid 
inclusief eventuele verlaging 
of ontheffing’?

Vergunning doorlopende zekerheid inclusief eventuele verlaging of ontheffing
U moet zekerheid stellen. U ontvangt een aparte brief met een beschikking over de hoogte van de zekerheid.

Als u al zekerheid hebt gesteld, hebt u een ‘Vergunning doorlopende zekerheid inclusief eventuele verlaging of ontheffing’. 
Deze moet zijn afgegeven voor de kortdurende tijdelijke opslag op een goedgekeurde locatie. Is dat niet zo? Dan moet u een wijziging 
indienen waarin u aangeeft dat u ook zekerheid wilt stellen voor de kortdurende tijdelijke opslag op een goedgekeurde locatie. 
De wijziging dient u in met het aanvraagformulier voor de ‘Vergunning doorlopende zekerheid inclusief eventuele verlaging of ontheffing’.

Het aanvraagformulier voor de vergunning en de toestemming vindt u op douane.nl.

Ja, en deze is al afgegeven voor de tijdelijke opslag op een goedgekeurde locatie. Nummer

Nee, ik stuur een aanvraag mee voor de ‘Vergunning doorlopende zekerheid 
inclusief eventuele verlaging of ontheffing’.

Ja, nummer

 Deze is niet afgegeven voor de kortdurende tijdelijke opslag op een goedgekeurde locatie. 
Ik dien een wijziging in waarin ik aangeef dat ik ook zekerheid wil stellen voor de kortdurende 
tijdelijke opslag op een goedgekeurde locatie. Ik geef dit aan in het aanvraagformulier voor 
de ‘Vergunning doorlopende zekerheid inclusief eventuele verlaging of ontheffing’.

Vul hier in: het nummer van de vergunning

Uw referentienummer

E-mailadres

Telefoonnummer

Functie

Postcode en plaats

Adres

1a Naam of bedrijfsnaam

1b Inschrijvingsnummer 
Kamer van Koophandel

1d Naam contactpersoon binnen 
uw onderneming voor de Douane

1c EORI-nummer of RSIN 

 AEO-vergunningnummer  
(alleen invullen als de aanvrager 
een AEO-nummer heeft)
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3 Locatie 

4 Ingangsdatum en soort

5 Niet‑Uniegoederen 

6 Beëindigen tijdelijk opslag

Wat is de douaneregeling 
van de niet-Uniegoederen of 
worden ze wederuitgevoerd na 
de kortdurende tijdelijke opslag?

Wat is de waarde van de 
niet-Unie goederen die u 
wilt opslaan in kortdurende 
tijdelijke opslag?

Hoeveel niet-Uniegoederen 
wilt u opslaan in kortdurende 
tijdelijke opslag?

Welke niet-Uniegoederen 
wilt u opslaan in kortdurende 
tijdelijke opslag? 

Wat is de gewenste ingangs-
datum van de Toestemming 
kortdurende tijdelijke opslag 
op goedgekeurde locatie?

Geef een zo nauwkeurig 
mogelijke omschrijving van 
de locatie (Voeg zo mogelijk 
tekeningen en foto’s bij van 
de locatie.)

Postcode en plaats

Adres

Voor welke locatie vraagt u een Toestemming kortdurende tijdelijke opslag op goedgekeurde locatie?

Wederuitvoer
In het vrije verkeer brengen
Anders, namelijk:



18
 2

25
 0

7 
04

*182250704*
1 8 2 2 5 0 7 0 4

04 van 04

7 Administratie

8 Aanvullende informatie

9 Ondertekening

Aantal bijlagen

Datum

Plaats

Functie

Naam

Indien van toepassing: nadere 
informatie of voorwaarden die 
relevant kunnen zijn voor uw 
aanvraag

Wat legt u vast in uw 
administratie over de 
kortdurende tijdelijke opslag?

Uw handtekening
Schrijf binnen het vak.
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