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Toelichting en
algemene voorwaarden
Overeenstemming vervoer
via vaste transportinrichting

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw overeenstemming
Informatie voor bedrijven met een ‘Overeenstemming vervoer via
vaste transportinrichting’
Wat kunt u met deze overeenstemming?
Met deze overeenstemming kunt u een vereenvoudigde procedure
gebruiken voor de douaneregeling ‘Douanevervoer’ (Unie- of
Gemeenschappelijk douanevervoer). Dit geldt voor het verzenden,
vervoeren en ontvangen van goederen via een vaste transport
inrichting. De vereenvoudiging gaat uit van een administratief
gecontroleerd systeem waarbij geen aangiften voor de douane
regeling ‘Douanevervoer’ worden gedaan.
Wanneer kunt u deze overeenstemming niet gebruiken?
U kunt de overeenstemming niet gebruiken als de goederen volgens
Unieregels en/of nationale regels niet onder de douaneregeling
‘Douanevervoer’ mogen worden geplaatst.
Algemene voorwaarden
Bij uw overeenstemming horen algemene voorwaarden, die vindt u
hieronder.
Vaste transportinrichtingen
Met een vaste transportinrichting bedoelen we een technisch middel
voor het ononderbroken transport van goederen zoals elektriciteit,
gas en olie.
Locaties vaste transportinrichtingen
Op de laatste bladzijde van de overeenstemming vindt u de locatie(s)
en de vaste inrichting(en) waar u goederen kunt verzenden,
vervoeren en ontvangen.
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Exploitant van de vaste transportinrichting
U moet exploitant zijn van de vaste transportinrichting. Via uw
transportinrichting worden de goederen in het douanegebied van
de Unie gebracht of vervoerd.
Overeenstemming
U en de Douane zijn het eens over de methode voor het douane
toezicht op de vervoerde goederen. U houdt een administratie bij.
Met de gegevens in uw administratie moet de Douane toezicht
kunnen houden op de overeenstemming. Het gaat vooral om de
identificatie en de aanzuivering van de goederen die onder de
douaneregeling ‘Douanevervoer’ zijn geplaatst.

Onder de douaneregeling plaatsen
U moet de goederen die door vaste transportinrichtingen worden
vervoerd vanaf de locatie(s) die in de overeenstemming staan onder
de douaneregeling ‘Douanevervoer’ plaatsen. Dit moet u hebben
gedaan op het moment dat:
–	de goederen de EU binnenkomen
–	de goederen in de vaste transportinrichting worden gebracht
(alleen als het om goederen gaat die al in het douanegebied van
de Europese Unie zijn)
De goederen moet u vervoeren naar een locatie die in de overeen
stemming staat. Op die locatie moet de soort en de hoeveelheid van
de goederen vastgesteld kunnen worden.
Douaneregeling beëindigen
De douaneregeling ‘Douanevervoer’ moet beëindigd zijn op het
moment dat:
–	de door een pijpleiding vervoerde goederen uw installaties of
uw distributienetwerk bereiken
–	de gegevens van de goederen in uw administratie zijn opgenomen
Onregelmatigheden
Constateert u onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld meet- of
weegverschillen of lekkages? Leg deze onregelmatigheden dan vast
in uw administratie.
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.
U moet daarnaast per vervoersbeweging en per maand een transport
kostenverrekening bijhouden.
Voor u kunnen speciale regels gelden voor de inrichting van de
administratie en vastlegging van de gegevens. Lees hiervoor de
individuele voorwaarden in uw overeenstemming.
Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze overeen
stemming? 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 overeenstemming.

