Toelichting en algemene
voorwaarden
Vergunning Ruimte voor
tijdelijke opslag (RTO)

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning
Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning ruimte voor
tijdelijke opslag (RTO)’
Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning mag u goederen opslaan op de locatie(s) in
uw vergunning, tot ze een douaneregeling krijgen of worden weder
uitgevoerd. Daarnaast mag u in de ruimte voor de tijdelijke opslag
(RTO) goederen behandelen om ze in dezelfde staat te houden. En u
mag goederen herstellen als ze beschadigd zijn. U mag de goederen
maximaal 90 dagen opslaan.
Meer informatie over de ruimte voor tijdelijke opslag vindt u op
douane.nl.
Algemene voorwaarden
Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u
hieronder.
Zekerheid
U mag deze vergunning alleen gebruiken als u zekerheid hebt gesteld.
U ontvangt een aparte brief met een beschikking over de hoogte van
de zekerheid.
Meldplicht activiteiten
Tijdens de opslag houdt de Douane toezicht. De Douane kan u
verplichten om op een bepaald tijdstip of bij het begin of het eind
van een bepaalde activiteit of bij gebruik van de vereenvoudigde
procedure ‘overbrengen’, een melding te doen.
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Doe de melding met het formulier ‘Kennisgeving Douane’.
U vindt het formulier op douane.nl. In de individuele voorwaarden
bij uw vergunning leest u hoe u het formulier moet opsturen.

Inslag
U mag na binnenkomst in de Europese Unie alleen goederen lossen
voor inslag in de RTO als u de werkelijke aankomsttijd Actual Time
of Arrival (ATA) hebt gemeld aan de Douane.
U slaat containers op
U plaatst de containers in de RTO op basis van aangiften en
documenten, en u registreert de containers in de RTO-administratie.
Na de inslag moet u de aangiftegegevens en bewijsstukken inleveren
op het controlekantoor van de Douane of op het douanekantoor,
als dat in uw individuele voorwaarden staat. Gelden er voor de
registratie nog andere voorwaarden? Dan staan die in de individuele
voorwaarden in uw vergunning.
U slaat goederen op
U plaatst de goederen in de RTO op basis van aangiften en
documenten, en u registreert de goederen in de RTO-administratie.
Na de inslag moet u de aangiftegegevens en bewijsstukken inleveren
op het controlekantoor van de Douane of op een ander douane
kantoor, als dat in uw individuele voorwaarden staat. Gelden er
voor de registratie nog andere voorwaarden? Dan staan die in de
individuele voorwaarden in uw vergunning.
Opslag
Als u Uniegoederen wilt opslaan
U mag Uniegoederen opslaan in de RTO, zodat u de ruimte zo
economisch mogelijk kunt gebruiken. Verwisseling met andere
goederen in tijdelijke opslag moet u daarbij voorkomen. Als u de
inslag van Uniegoederen moet melden, staat dat in de individuele
voorwaarden in uw vergunning.
Douaneregeling of wederuitvoer
De goederen die zijn opgeslagen in de RTO, moeten binnen 90 dagen
een douaneregeling krijgen of worden wederuitgevoerd.
Tijdelijke opslag op andere locaties
In bijzondere gevallen kunt u van de Douane toestemming
krijgen om goederen op te slaan op een locatie waarvoor u geen
permanente goedkeuring heeft. U vraagt deze toestemming aan
met het formulier ‘Aanvraag Toestemming kortdurende goedkeuring
locatie voor tijdelijke opslag’. U vindt dit formulier op douane.nl.
Stuur het formulier naar uw douanekantoor. U vindt de
adresgegevens op het formulier.
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Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning (vervolg)
Verplaatsen van goederen naar plaats van onderzoek
en/of nemen van monsters
Als de Douane onderzoek nodig vindt en/of een monster wil nemen,
mag u de goederen verplaatsen. Leg in uw administratie vast dat
u de goederen verplaatst. Betekent de verplaatsing een tijdelijke
uitslag uit de RTO? Dan kan de Douane u vragen dat u de verplaatsing
meldt. Als dat zo is, staat dat in de individuele voorwaarden in
uw vergunning.
Uitslag
U kunt de goederen uitslaan uit de RTO zodra de goederen een
douaneregeling hebben gekregen of worden wederuitgevoerd.
Als voor het toezicht op de wettelijke termijnen nog andere
voorwaarden gelden, staan die in de individuele voorwaarden
in uw vergunning.
Als u de uitslag van Uniegoederen moet melden, staat dat in
de individuele voorwaarden in uw vergunning.
Administratieve verplichtingen
Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt.
Algemene regels over de administratieve verplichtingen vindt
u in het Handboek Douane’ op douane.nl.
De Douane houdt toezicht via uw RTO-administratie. Uw RTOadministratie moet daarom voor de Douane toegankelijk zijn.
Uw RTO- administratie moet voldoen aan de eisen in ‘Verordening
nr 2015/2446’, artikel 116, lid 1.
De informatie en gegevens mogen via een link ontsloten zijn naar
een provider. De informatie en gegevens bij de provider beschouwen
we in dat geval als uw administratie.

De vergunninghouder van het RTO waar de goederen vertrekken
blijft verantwoordelijk, totdat de goederen zijn ingeschreven in
de administratie van het RTO dat de goederen ontvangt.
Let op!
		Als goederen zijn overgebracht naar een ander RTO, begint
de opslagtermijn niet opnieuw.
Als over de verantwoordelijkheid andere afspraken zijn gemaakt,
staat dat in de individuele voorwaarden van uw vergunning.
Als u goederen overbrengt naar een andere RTO waarvoor u zelf
een vergunning hebt in een andere lidstaat, moet u geautoriseerd
marktdeelnemer voor douanevereenvoudigingen (AEO-C) zijn.
Als u goederen overbrengt naar een andere RTO van een andere
RTO vergunninghouder in een andere lidstaat, moet u zeker weten
dat de RTO-vergunninghouder net als u AEO-C is.
U moet het volgende melden aan de Douane:
– uw voornemen dat u goederen gaat overbrengen
– de aankomst van de goederen bij de RTO waarnaar de goederen
zijn overgebracht
Doe deze meldingen met het formulier ‘Kennisgeving Douane’.

De Douane moet eenvoudig kunnen vaststellen of de goederen
in de tijdelijke opslag zijn of onder een douaneregeling of dat ze
worden wederuitgevoerd.

U moet het volgende melden aan de RTO-vergunninghouder
waarnaar de goederen worden overgebracht:
– dat de goederen zijn verzonden
Doe de melding zoals u dat hebt afgesproken met de RTO-vergunning
houder waarnaar de goederen worden overgebracht of van waaruit
de goederen zijn overgebracht.
Bent u de RTO-vergunninghouder waarnaar de goederen zijn
overgebracht? Dan meldt u de aankomst van de goederen aan:
– de Douane met het formulier ‘Kennisgeving Douane’
– de RTO-vergunninghouder van waaruit de goederen zijn
overgebracht

Als u gegevens moet bewaren van de aangifte of kennisgeving
voor de volgende douaneregeling of wederuitvoer, staat dat in
de individuele voorwaarden in uw vergunning.

Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze
vergunning? Geef deze wijziging dan door aan de Douane.

Voor u kunnen speciale regels gelden voor de inrichting van de
administratie en vastlegging van de gegevens. Lees hiervoor de
individuele voorwaarden in uw vergunning.
Overbrengen
U mag de vereenvoudiging ‘Overbrengen’ gebruiken als het
risico op fraude daardoor niet toeneemt. En als uw administratie
bestaat uit de informatie en gegevens die staan in ‘Verordening
nr. 2015/2446 (GVo.DWU)’, artikel 116 lid 1.
Gaan goederen naar een ander RTO? Dan wordt de vergunning
houder van het RTO waar de goederen heen gaan verantwoordelijk,
vanaf het moment dat de goederen daar zijn ingeschreven.
Dit kan op 2 momenten:
– vóór vertrek van de goederen, of
– bij aankomst van de goederen

Individuele voorwaarden
Als er voor uw bedrijf naast algemene voorwaarden ook individuele
voorwaarden gelden, staan die voorwaarden in uw vergunning.

