Nota inzake meerdere vergunningen particulier entrepot op eenzelfde locatie
(OEO/D.D. 013.834/540.101)
Overeenkomstig artikel 240, lid 1 (DWU) dienen onder de regeling douane-entrepot
geplaatste niet-Uniegoederen te worden opgeslagen in een door de douane
goedgekeurde en onder toezicht van de douane staande ruimte of andere locatie.
Een particulier douane-entrepot is overeenkomstig artikel 240, lid 2 (DWU) een
douane-entrepot gebruikt door de houder van de vergunning, die tevens houder van
de regeling is.
Een opslagruimte kan maar één maal worden goedgekeurd voor opslag door een
vergunninghouder en de afgifte van twee of meer vergunningen particulier douaneentrepot aan verschillende personen op één opslaglocatie is in principe niet mogelijk.
Overwegende dat overeenkomstig artikel 214 (DWU) de douane aan de hand van de
informatie en de gegevens in de administratie gehouden door de vergunninghouder in
staat moet zijn toezicht uit te oefenen, met name in verband met hetzij de opslag,
bewerking of verwerking van de goederen en
overwegende dat die administratie de gegevens overeenkomstig artikel 178 (DA) dient
te bevatten,
kunnen meerdere vergunningen op eenzelfde locatie worden toegestaan mits aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
- de administratie dient per vergunninghouder gescheiden te zijn;
- alle gegevens voorzien in artikel 178 (DA) dienen door de vergunninghouders, elk
voor wat hun goederen betreft worden bijgehouden;
- de administratie van de vergunninghouders dient deel uit te maken van de
hoofdboekhouding voor douanedoeleinden;
- de goederen dienen bij voorkeur afgescheiden op de opslagplaats te zijn
opgeslagen;
- in de administratie van elke vergunninghouder moet duidelijk worden vermeld waar
de goederen zich bevinden (via unieke alfanumerieke positie) zodat goederen
identificeerbaar zijn qua locatie/positie, eventueel aangevuld met merktekens of
andere fysieke identificatiemiddelen;
- de vergunninghouders zijn verantwoordelijk, elk voor wat de onder hun
desbetreffende vergunning opgeslagen goederen betreft;
- wanneer hij geen onbetwistbaar bewijs kan overleggen dat hij zijn verplichtingen als
houder van de vergunning/regeling is nagekomen (inzonderheid inzake het houden
van een administratie) neemt elke vergunninghouder de verantwoordelijkheid om de
verschuldigde rechten en belastingen te betalen in geval van betwistingen.
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