
18
 2

48
 0

3 
01

*182480301*
1 8 2 4 8 0 3 0 1

Douane
Belastingdienst

D
O

 2
48

 - 
1Z

*3
FO

L 
 

 Waarom dit formulier?

Dit formulier gebruikt u bij volledige overdracht van rechten en plichten:
–  waarbij een houder van de ‘Vergunning bijzondere bestemming’ 

(overdrager) de rechten en plichten overdraagt aan een houder van 
een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere 
bestemming’ (overnemer). 

–  waarbij een houder van een ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’ (als volgende overdrager) op 
zijn beurt de rechten en plichten weer overdraagt aan een andere 
houder van een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten 
bijzondere bestemming’ (overnemer).

Formulier
Overdracht rechten en plichten 
bijzondere bestemming

 Transfer of rights and obligations (TORO) in accordance with Article 218 UCC

 overdracht van rechten en plichten in overeenstemming met artikel 218 DWU

1 Customs Authorities 
have authorised TORO on
Douane autoriteiten hebben 
vergunning verleend voor overdracht 
van rechten en plichten op

 –  – 

Indicate the relevant 
decision number(s)
Geef het of de relevante 
vergunning nummer(s)

 Persons and supervising customs office(s) concerned / Betrokken personen en controlekanto(o)r(en)

2 EORI-number or name and address of the transferor / EORI-nummer of naam en adres van de overdrager

EORI number / EORI nummer
Or / Of
Name / Naam

Street / Straat

Postal code and Place /  
Postcode en Plaats

Country / Land

 

De overdrager en overnemer zijn verantwoordelijk voor 
een volledig en naar waarheid ingevuld formulier dat beiden 
moeten ondertekenen en opnemen in hun administratie.

Zie voor meer informatie over de overdracht van rechten 
en plichten bijzondere bestemming douane.nl.

Origineel exemplaar [1]

De overnemer stuurt, nadat hij vak 15 heeft ingevuld en vak 20 
heeft ondertekend dit exemplaar naar de overdrager.

The transferee should send copy 1 to the transferor 
after he has completed box 20.
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 Persons and supervising customs office(s) concerned (continued) / Betrokken personen en controlekanto(o)r(en) (vervolg)

3 EORI-number or name and address of the transferee / EORI-nummer of naam en adres van de overnemer

EORI number / EORI nummer
Or / Of
Name / Naam

Street / Straat

Postal code and Place /  
Postcode en Plaats

Country / Land

 

4 Supervising Customs Office of the 
transferor / Controlekantoor van de 
overdrager

5 Supervising Customs Office of the 
transferee / Controlekantoor van de 
overnemer

 Details of end-use goods which are subject to TORO

 Details van de bijzondere bestemming goederen met overdracht van de rechten en plichten 

6 MRN of the customs declaration 
placing the goods under the end-
use procedure
MRN van de douane aangifte waar-
mee de goederen zijn geplaatst onder 
de regeling bijzondere bestemming

7 Taric Code of the transferred 
goods / Taric-code van de 
overgedragen goederen

8 Packages and description 
of the transferred goods
Aantal en soort van de colli en 
omschrijving van de overgedragen 
goederen

9 Marks and numbers 
of the transferred goods
Merken en nummers van de 
overgedragen goederen

10 Gross mass of the transferred 
goods / Bruto massa van de 
overgedragen goederen

 kg

11 Net mass of the transferred 
goods / Netto massa van de 
overgedragen goederen

 kg

12 Supplementary Units of the 
transferred goods, if applicable
Aanvullende eenheden van de over  ge-
dragen goederen, indien van toepassing
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13 Date by which the end-use procedure must be discharged. The period of discharge specified in the 
Authorisation for end use applies to the transferee. This is the date when the goods must have 
followed their destination. / Datum waarop de regeling bijzondere bestemming moet zijn gezuiverd. 
De in de vergunning bijzondere bestemming vermelde aanzuiveringstermijn is van toepassing op de overnemer. 
Dit is de datum waarop de goederen hun bestemming moeten hebben gevolgd.

 –  – 

14 Period within which the transferee has to provide 
information to the transferor about the discharge of 
the special procedure
Periode waarin de overnemer informatie moet verstrekken aan 
de overdrager over de aanzuivering van de bijzondere regeling 

 

Not applicable if the transferee has a ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’/ Niet van toepassing als de overnemer beschikt 
over een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming’.

15 Date and time of TORO
Datum en tijd van de overdracht van rechten en plichten  –  –      : 

16 Date on which the special procedure was discharged
Datum waarop de bijzondere regeling is gezuiverd

 –  –  

Not applicable if the transferee has a ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’/ Niet van toepassing als de overnemer beschikt 
over een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming’.

17 Date on which the transferor was informed about 
the discharge of the special procedure
Datum waarop de overdrager is geïnformeerd over de 
aanzuivering van de bijzondere regeling

 –  –  

Not applicable if the transferee has a ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’/ Niet van toepassing als de overnemer beschikt 
over een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming’.

18 Confirmation of the transferee that transferor was 
informed about the discharge of the special procedure 
Bevestiging van de overnemer dat de overdrager is 
geinformeerd over de aanzuivering van de bijzondere regeling

 

Not applicable if the transferee has a ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’/ Niet van toepassing als de overnemer beschikt 
over een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming’.

19 Do you transfer goods other than those placed under the 
end-use procedure? Then state the quantity of the goods 
placed that correspond to the transferred goods. Where 
applicable, additional information (e.g guarantee, 
rate of yield)
Draagt u andere goederen over dan de goederen die onder de 
regeling bijzondere bestemming zijn geplaatst? Vermeld dan met 
welke hoeveelheid van de geplaatste goederen de over gedragen 
goederen overeen komen. Indien van toepassing, aanvullende 
informatie (zoals zekerheid en opbrengstpercentage)

20 Confirmation that the provided information is correct / Bevestiging dat de verstrekte informatie juist is

 Transferor / Overdrager
                    Signature of 
Place / Plaats   the Transferor
                    Handtekening 
Date / Datum  –  –       van de overdrager  

 Transferee / Overnemer
                    Signature of 
Place / Plaats   the Transferee
                    Handtekening 
Date / Datum  –  –       van de overnemer  

 Details of end-use goods which are subject to TORO (continued)

 Details van de bijzondere bestemming goederen met overdracht van de rechten en plichten (vervolg)



18
 2

48
 0

3 
01

*182480301*
1 8 2 4 8 0 3 0 1

Douane
Belastingdienst

D
O

 2
48

 - 
1Z

*3
FO

L 
 

 Waarom dit formulier?

Dit formulier gebruikt u bij volledige overdracht van rechten en plichten:
–  waarbij een houder van de ‘Vergunning bijzondere bestemming’ 

(overdrager) de rechten en plichten overdraagt aan een houder van 
een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere 
bestemming’ (overnemer). 

–  waarbij een houder van een ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’ (als volgende overdrager) op 
zijn beurt de rechten en plichten weer overdraagt aan een andere 
houder van een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten 
bijzondere bestemming’ (overnemer).

Formulier
Overdracht rechten en plichten 
bijzondere bestemming

 Transfer of rights and obligations (TORO) in accordance with Article 218 UCC

 overdracht van rechten en plichten in overeenstemming met artikel 218 DWU

1 Customs Authorities 
have authorised TORO on
Douane autoriteiten hebben 
vergunning verleend voor overdracht 
van rechten en plichten op

 –  – 

Indicate the relevant 
decision number(s)
Geef het of de relevante 
vergunning nummer(s)

 Persons and supervising customs office(s) concerned / Betrokken personen en controlekanto(o)r(en)

2 EORI-number or name and address of the transferor / EORI-nummer of naam en adres van de overdrager

EORI number / EORI nummer
Or / Of
Name / Naam

Street / Straat

Postal code and Place /  
Postcode en Plaats

Country / Land

 

De overdrager en overnemer zijn verantwoordelijk voor 
een volledig en naar waarheid ingevuld formulier dat beiden 
moeten ondertekenen en opnemen in hun administratie.

Zie voor meer informatie over de overdracht van rechten 
en plichten bijzondere bestemming douane.nl.

Kopie exemplaar voor controlekantoor [2]

Dit exemplaar is voor het controlekantoor nadat de overnemer van 
de rechten en plichten vak 15 en 20 heeft ingevuld. 

The transferee should send copy 2 to his supervising customs office 
after he has completed box 15 and 20.
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 Persons and supervising customs office(s) concerned (continued) / Betrokken personen en controlekanto(o)r(en) (vervolg)

3 EORI-number or name and address of the transferee / EORI-nummer of naam en adres van de overnemer

EORI number / EORI nummer
Or / Of
Name / Naam

Street / Straat

Postal code and Place /  
Postcode en Plaats

Country / Land

 

4 Supervising Customs Office of the 
transferor / Controlekantoor van de 
overdrager

5 Supervising Customs Office of the 
transferee / Controlekantoor van de 
overnemer

 Details of end-use goods which are subject to TORO

 Details van de bijzondere bestemming goederen met overdracht van de rechten en plichten 

6 MRN of the customs declaration 
placing the goods under the end-
use procedure
MRN van de douane aangifte waar-
mee de goederen zijn geplaatst onder 
de regeling bijzondere bestemming

7 Taric Code of the transferred 
goods / Taric-code van de 
overgedragen goederen

8 Packages and description 
of the transferred goods
Aantal en soort van de colli en 
omschrijving van de overgedragen 
goederen

9 Marks and numbers 
of the transferred goods
Merken en nummers van de 
overgedragen goederen

10 Gross mass of the transferred 
goods / Bruto massa van de 
overgedragen goederen

 kg

11 Net mass of the transferred 
goods / Netto massa van de 
overgedragen goederen

 kg

12 Supplementary Units of the 
transferred goods, if applicable
Aanvullende eenheden van de over  ge-
dragen goederen, indien van toepassing
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13 Date by which the end-use procedure must be discharged. The period of discharge specified in the 
Authorisation for end use applies to the transferee. This is the date when the goods must have 
followed their destination. / Datum waarop de regeling bijzondere bestemming moet zijn gezuiverd. 
De in de vergunning bijzondere bestemming vermelde aanzuiveringstermijn is van toepassing op de overnemer. 
Dit is de datum waarop de goederen hun bestemming moeten hebben gevolgd.

 –  – 

14 Period within which the transferee has to provide 
information to the transferor about the discharge of 
the special procedure
Periode waarin de overnemer informatie moet verstrekken aan 
de overdrager over de aanzuivering van de bijzondere regeling 

 

Not applicable if the transferee has a ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’/ Niet van toepassing als de overnemer beschikt 
over een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming’.

15 Date and time of TORO
Datum en tijd van de overdracht van rechten en plichten  –  –      : 

16 Date on which the special procedure was discharged
Datum waarop de bijzondere regeling is gezuiverd

 –  –  

Not applicable if the transferee has a ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’/ Niet van toepassing als de overnemer beschikt 
over een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming’.

17 Date on which the transferor was informed about 
the discharge of the special procedure
Datum waarop de overdrager is geïnformeerd over de 
aanzuivering van de bijzondere regeling

 –  –  

Not applicable if the transferee has a ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’/ Niet van toepassing als de overnemer beschikt 
over een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming’.

18 Confirmation of the transferee that transferor was 
informed about the discharge of the special procedure 
Bevestiging van de overnemer dat de overdrager is 
geinformeerd over de aanzuivering van de bijzondere regeling

 

Not applicable if the transferee has a ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’/ Niet van toepassing als de overnemer beschikt 
over een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming’.

19 Do you transfer goods other than those placed under the 
end-use procedure? Then state the quantity of the goods 
placed that correspond to the transferred goods. Where 
applicable, additional information (e.g guarantee, 
rate of yield)
Draagt u andere goederen over dan de goederen die onder de 
regeling bijzondere bestemming zijn geplaatst? Vermeld dan met 
welke hoeveelheid van de geplaatste goederen de over gedragen 
goederen overeen komen. Indien van toepassing, aanvullende 
informatie (zoals zekerheid en opbrengstpercentage)

20 Confirmation that the provided information is correct / Bevestiging dat de verstrekte informatie juist is

 Transferor / Overdrager
                    Signature of 
Place / Plaats   the Transferor
                    Handtekening 
Date / Datum  –  –       van de overdrager  

 Transferee / Overnemer
                    Signature of 
Place / Plaats   the Transferee
                    Handtekening 
Date / Datum  –  –       van de overnemer  

 Details of end-use goods which are subject to TORO (continued)

 Details van de bijzondere bestemming goederen met overdracht van de rechten en plichten (vervolg)



18
 2

48
 0

3 
01

*182480301*
1 8 2 4 8 0 3 0 1

Douane
Belastingdienst

D
O

 2
48

 - 
1Z

*3
FO

L 
 

 Waarom dit formulier?

Dit formulier gebruikt u bij volledige overdracht van rechten en plichten:
–  waarbij een houder van de ‘Vergunning bijzondere bestemming’ 

(overdrager) de rechten en plichten overdraagt aan een houder van 
een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere 
bestemming’ (overnemer). 

–  waarbij een houder van een ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’ (als volgende overdrager) op 
zijn beurt de rechten en plichten weer overdraagt aan een andere 
houder van een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten 
bijzondere bestemming’ (overnemer).

Formulier
Overdracht rechten en plichten 
bijzondere bestemming

 Transfer of rights and obligations (TORO) in accordance with Article 218 UCC

 overdracht van rechten en plichten in overeenstemming met artikel 218 DWU

1 Customs Authorities 
have authorised TORO on
Douane autoriteiten hebben 
vergunning verleend voor overdracht 
van rechten en plichten op

 –  – 

Indicate the relevant 
decision number(s)
Geef het of de relevante 
vergunning nummer(s)

 Persons and supervising customs office(s) concerned / Betrokken personen en controlekanto(o)r(en)

2 EORI-number or name and address of the transferor / EORI-nummer of naam en adres van de overdrager

EORI number / EORI nummer
Or / Of
Name / Naam

Street / Straat

Postal code and Place /  
Postcode en Plaats

Country / Land

 

De overdrager en overnemer zijn verantwoordelijk voor 
een volledig en naar waarheid ingevuld formulier dat beiden 
moeten ondertekenen en opnemen in hun administratie.

Zie voor meer informatie over de overdracht van rechten 
en plichten bijzondere bestemming douane.nl.

Kopie exemplaar voor overnemer [3]
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 Persons and supervising customs office(s) concerned (continued) / Betrokken personen en controlekanto(o)r(en) (vervolg)

3 EORI-number or name and address of the transferee / EORI-nummer of naam en adres van de overnemer

EORI number / EORI nummer
Or / Of
Name / Naam

Street / Straat

Postal code and Place /  
Postcode en Plaats

Country / Land

 

4 Supervising Customs Office of the 
transferor / Controlekantoor van de 
overdrager

5 Supervising Customs Office of the 
transferee / Controlekantoor van de 
overnemer

 Details of end-use goods which are subject to TORO

 Details van de bijzondere bestemming goederen met overdracht van de rechten en plichten 

6 MRN of the customs declaration 
placing the goods under the end-
use procedure
MRN van de douane aangifte waar-
mee de goederen zijn geplaatst onder 
de regeling bijzondere bestemming

7 Taric Code of the transferred 
goods / Taric-code van de 
overgedragen goederen

8 Packages and description 
of the transferred goods
Aantal en soort van de colli en 
omschrijving van de overgedragen 
goederen

9 Marks and numbers 
of the transferred goods
Merken en nummers van de 
overgedragen goederen

10 Gross mass of the transferred 
goods / Bruto massa van de 
overgedragen goederen

 kg

11 Net mass of the transferred 
goods / Netto massa van de 
overgedragen goederen

 kg

12 Supplementary Units of the 
transferred goods, if applicable
Aanvullende eenheden van de over  ge-
dragen goederen, indien van toepassing
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13 Date by which the end-use procedure must be discharged. The period of discharge specified in the 
Authorisation for end use applies to the transferee. This is the date when the goods must have 
followed their destination. / Datum waarop de regeling bijzondere bestemming moet zijn gezuiverd. 
De in de vergunning bijzondere bestemming vermelde aanzuiveringstermijn is van toepassing op de overnemer. 
Dit is de datum waarop de goederen hun bestemming moeten hebben gevolgd.

 –  – 

14 Period within which the transferee has to provide 
information to the transferor about the discharge of 
the special procedure
Periode waarin de overnemer informatie moet verstrekken aan 
de overdrager over de aanzuivering van de bijzondere regeling 

 

Not applicable if the transferee has a ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’/ Niet van toepassing als de overnemer beschikt 
over een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming’.

15 Date and time of TORO
Datum en tijd van de overdracht van rechten en plichten  –  –      : 

16 Date on which the special procedure was discharged
Datum waarop de bijzondere regeling is gezuiverd

 –  –  

Not applicable if the transferee has a ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’/ Niet van toepassing als de overnemer beschikt 
over een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming’.

17 Date on which the transferor was informed about 
the discharge of the special procedure
Datum waarop de overdrager is geïnformeerd over de 
aanzuivering van de bijzondere regeling

 –  –  

Not applicable if the transferee has a ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’/ Niet van toepassing als de overnemer beschikt 
over een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming’.

18 Confirmation of the transferee that transferor was 
informed about the discharge of the special procedure 
Bevestiging van de overnemer dat de overdrager is 
geinformeerd over de aanzuivering van de bijzondere regeling

 

Not applicable if the transferee has a ‘Vergunning overdracht rechten en 
plichten bijzondere bestemming’/ Niet van toepassing als de overnemer beschikt 
over een ‘Vergunning overdracht rechten en plichten bijzondere bestemming’.

19 Do you transfer goods other than those placed under the 
end-use procedure? Then state the quantity of the goods 
placed that correspond to the transferred goods. Where 
applicable, additional information (e.g guarantee, 
rate of yield)
Draagt u andere goederen over dan de goederen die onder de 
regeling bijzondere bestemming zijn geplaatst? Vermeld dan met 
welke hoeveelheid van de geplaatste goederen de over gedragen 
goederen overeen komen. Indien van toepassing, aanvullende 
informatie (zoals zekerheid en opbrengstpercentage)

20 Confirmation that the provided information is correct / Bevestiging dat de verstrekte informatie juist is

 Transferor / Overdrager
                    Signature of 
Place / Plaats   the Transferor
                    Handtekening 
Date / Datum  –  –       van de overdrager  

 Transferee / Overnemer
                    Signature of 
Place / Plaats   the Transferee
                    Handtekening 
Date / Datum  –  –       van de overnemer  

 Details of end-use goods which are subject to TORO (continued)

 Details van de bijzondere bestemming goederen met overdracht van de rechten en plichten (vervolg)
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