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Brexit import flow maritiem

Summiere aangifte bij invoer

Aangifte tijdelijke opslag

Om veiligheidsredenen dient de
summiere aangifte (ENS) uiterlijk 2
uren voor aankomst (bij shortsea) of
24 uren voor lading (bij deepsea) bij
de douane te worden ingediend.

De aangifte tijdelijke opslag,
bevat de lading die dient gelost
te worden (ook vrachtlijst of bill
of lading genoemd). Deze kan
ingestuurd worden zodra de ENS
is ingestuurd. Dit dient te
gebeuren ten laatste 24 uur na
aankomst en voor het lossen
van de goederen.

In België staat de rederij in voor het
voor het insturen van de ENS. Dit kan
echter door andere personen worden
ingediend in de gevallen die
beschreven staan in artikel 127 V(EU
2013/952), maar ook dan blijft dit de
verantwoordelijkheid van de (hoofd)vervoerder.
Deze aangifte staat toe dat de douane
tijdig een elektronische risicoanalyse
kan uitvoeren en eventuele verboden
tot laden alsook controles, waaronder
scanning, tijdig kan aankondigen. In
de praktijk zullen de nodige gegevens
bij boeking van het zeetransport
moeten worden aangeleverd aan de
rederij, die op haar beurt zal instaan
voor het insturen van de ENS in PLDA
(=Belgische douaneaangiftesysteem).

Hiervoor dient gebruik te
worden gemaakt van het
EDIFACT-bericht CUSCAR. Voor
trailers zonder bill of lading dient
het boekingsnummer te worden
gebruikt als referentienummer.
Via de CUSCAR worden de
goederen opgenomen in de
goederencomptabiliteit van de
Belgische Douane.

Aankomstmelding
De aankomstmelding van
het schip of de goederen
moet door de
havenautoriteit worden
ingestuurd.
De aankomstmelding staat
toe dat de vrachtlijst wordt
opengezet voor het indienen
van vervolgaangiftes. Tot op
het moment dat de
goederen een toegelaten
douanebestemming hebben
gekregen, blijven deze onder
douanetoezicht.

EORI nummer (afgegeven door een EU27-lidstaat)
Over nodige info beschikken voor een correct ingevulde
douaneaangifte (goederencode, douanewaarde, …)

Vervolgaangifte

Vrijgave

Na tijdelijke opslag, moet door de
importeur, eventueel via een
douanevertegenwoordiger, een
vervolgaangifte voor een
definitieve regeling in PLDA of
NCTS worden ingediend binnen
een termijn van maximaal 90
dagen.

Op het moment dat de
aangifte, al dan niet na het
uitvoeren van een controle,
wordt vrijgegeven, zal de
aangever ervan op de
hoogte gebracht worden dat
de goederen vrijgegeven zijn
voor de regeling aangegeven
in de vervolgaangifte.

De mogelijkheden zijn:
• In het vrije verkeer
• Douane-entrepot
• Actieve/passieve veredeling
• Tijdelijke invoer
• Douanevervoer
• Bijzondere bestemming
• Uitvoer

Ook op deze aangifte wordt een
elektronische risicoanalyse
uitgevoerd die kan leiden tot een
documentaire en/of fysieke
controle.

Meer info?
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

