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Toelichting en 
algemene voorwaarden 
Vergunning voor het onderhouden 
van een lijndienst

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning

Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning voor het 
onderhouden van een lijndienst’

Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning mag u met bepaalde schepen een lijndienst 
onderhouden waarmee u goederen vervoert tussen havens binnen 
het douanegebied van de Europese Unie. Hierbij gelden de volgende 
regels voor de route van de lijndienst:

 – U mag alleen havens aandoen die in de vergunning staan.
 – U mag geen vrije zones in een EU-haven aandoen.
 – U mag geen goederen op zee overladen.

Bij goederen die u op deze manier vervoert, wordt ervanuit gegaan 
dat dit Uniegoederen zijn. Behalve als de Douane vaststelt dat zij 
deze status niet hebben.

Let op!
   Vervoert u niet-Uniegoederen met een lijndienst? Dan moet u de 

douaneregeling ‘Douanevervoer (extern Unie-douanevervoer)’ 
toepassen. Dit geldt soms ook voor Uniegoederen. Bekijk 
hiervoor ‘Verordening 2015/2446 (GVo.DWU)’, artikel 188 en 
‘Verordening 2015/2447 (UVo.DWU)’, artikel 295, letter b.

Vaartuigen en havens
In de bijlage bij de vergunning staan:

 – de vaartuigen die u voor de lijndienst gebruikt
 – de havens die u met de lijndienst aandoet

Algemene voorwaarden

Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u 
hieronder. 

Onvoorziene omstandigheden
Soms zijn er tijdens het uitvoeren van een lijndienst onvoorziene 
omstandigheden. Dan moet het schip misschien een van de 
volgende acties uitvoeren:
a goederen overladen op zee
b tijdelijk in een haven in een derde land verblijven
c tijdelijk in een haven in het douanegebied van de Europese Unie 

verblijven die ligt in een vrije zone
d tijdelijk in een haven in het douanegebied van de Europese Unie 

verblijven die geen onderdeel is van de lijndienst
e goederen lossen of laden op de plaatsen die genoemd zijn bij 

b tot en met d.
Is dit het geval? Dan moet u dit direct melden aan de Douane bij de 
volgende havens die de lijndienst aandoet.

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.

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

Individuele voorwaarden

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

http://www.douane.nl/
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