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Inspectielijst erkenningseisen entrepots (VO (EU) 2019/2124 art 23) 
 

1. Is de exploitant in het bezit van een douanevergunning, betreft het een douane-entrepot 
volgens art 240 lid 1 van VO (EU) 952/2013 of bevindt het entrepot zich in een vrije zone 
volgens art 243 VO (EU) 952/2013?  

� Ja  Voldoet 

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

 (VO (EU) 2019/2124 art 23 lid 2b) 
  

2. Bestaat het entrepot uit een afgesloten deel wat alleen onder toezicht toegankelijk is? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
 
   -------------------------------------------  
   (VO (EU) 2019/2124 art 23 lid 2c) 
 

3. Beschikt het entrepot over opslag- of koelruimten? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   -------------------------------------------  
   (VO (EU) 2019/2124 art 23 lid 2d) 
 

4. Is het mogelijk de verschillende categorie goederen apart op te slaan? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 
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� nvt 

   Opmerking/Omschrijf wat niet voldoet. 
   -------------------------------------------  
    (VO (EU) 2019/2124 art 23 lid 2d) 
 
 

5. Wordt er een dagelijkse registratie bijgehouden van alle in- en uitgaande zendingen, waarin 
vermeld wordt wat de aard en de hoeveelheid van de goederen van alle zendingen zijn, wat de 
namen en het adres van de ontvangers zijn, met kopieën van de GGB’s en de certificaten die 
de zendingen vergezellen ? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

 Opmerking/omschrijf wat niet voldoet 
 ------------------------------------------ 
 

6. Worden deze gegevens minimaal drie jaar bewaard? 

� Ja  Voldoet  

� Nee  voldoet niet  

� nvt (nieuwe aanvraag)  

   (VO (EU) 2019/2124 art 23 lid 2e) 
 

7. Zijn alle opgeslagen goederen voorzien van een etiket of een elektronische identificatie waarin 
het GGB nummer van de zending is vermeld ? 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

� Nvt 

 Opmerking/omschrijf wat niet voldoet 
 -------------------------------------------  

8. Is duidelijk dat de goederen niet worden aangepast, verwerkt, vervangen of veranderd?  
 

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 
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� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

� nvt 

 Opmerking/omschrijf wat niet voldoet 
 -------------------------------------------  

    (VO (EU) 2019/2124 art 23 lid 2f) 
 

9. Zijn er (op verzoek) ruimtes beschikbaar voor de officiële controles van de NVWA?  

� Ja  Voldoet 

� Ja met opmerking  

� Nee  voldoet niet 

� Niet beoordeeld (her-inspectie) 

 Opmerking/omschrijf wat niet voldoet 
 ------------------------------------------  

    (VO (EU) 2019/2124 art 23 lid 2h) 
 
Conclusie:  
 
 
 

 
 


