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Inleiding
Bij de lancering van EMCS versie 9.6.0 op 31 mei 2017 werd de optie ‘Geregistreerde afzender’ in de
toepassing geactiveerd.
Een geregistreerde afzender is een natuurlijke of rechtspersoon die door de ambtenaar, die door de
Koning werd aangewezen, onder de door deze laatste vastgestelde voorwaarden, gemachtigd is om,
bij de bedrijfsuitoefening accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling te verzenden
wanneer zij in het vrije verkeer worden gebracht overeenkomstig artikel 79 van Verordening (EEG)
nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair
douanewetboek.2
De geregistreerde afzender moet onder meer aan volgende verplichtingen voldoen: 3
1° hetzij persoonlijk, hetzij gezamenlijk met de vervoerder, een door de Koning vast te stellen
zekerheid stellen om, inzake accijnzen, de risico’s te dekken verbonden aan het verzenden hier
te lande of naar een andere lidstaat van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling.
De zekerheid moet geldig zijn in de gehele Gemeenschap;
Voor de vergunning ‘Geregistreerde afzender’ is geen centrale zekerheidstelling voorzien.
Per vergunning dient de aanvrager in het aanvraagformulier het bevoegde invoerkantoor te
vermelden (1 kantoor per vergunning). Concreet betekent dit dat een geregistreerde afzender
die via bijvoorbeeld drie verschillende invoerkantoren in het vrije verkeer brengt, over drie
vergunningen ‘Geregistreerde afzender’ en drie zekerheidstellingen moet beschikken.
Voor zover een persoon houder van een vergunning ‘Erkend entrepothouder’ in aanmerking
komt voor de toekenning van een vergunning ‘Geregistreerde afzender’, kan de gestelde
zekerheid “verzending” van de vergunning ‘Erkend entrepothouder’ eveneens gelden voor de
vergunning ‘Geregistreerde afzender’, op voorwaarde dat:
a) de berekening van het bedrag aan zekerheid “verzending” eveneens rekening houdt met de
uitgevoerde bewegingen vanaf het kantoor van invoer; terzake mag het maximale bedrag van
9.000.000 EURO niet uit het oog verloren worden;
b) de akte van de gestelde zekerheid in het kader van de vergunning ‘Erkend entrepothouder’
de fiscale verantwoordelijkheden als geregistreerde afzender dekt.

2

Artikel 5, §1, 11° van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen

3

Artikel 20, §3 van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen

Pagina 4 van 25

Toelichting
EMCS Geregistreerde afzender –
opmaken e-AD invoer

Laatste aanpassing:
2017 - 06 - 01

2° de voorwaarden van de vergunning naleven;
3° een boekhouding voeren van de overbrengingen van accijnsgoederen;
Het is inderdaad zo dat de geregistreerde afzender een voorraadadministratie moet houden
per plaats van in het vrije verkeer brengen, d.w.z. per vergunning. Niets belet evenwel dat
deze voorraadadministraties op eenzelfde locatie worden bijgehouden voor alle plaatsen van
in het vrije verkeer brengen onder de voorwaarden te bepalen door de bevoegde diensten.
4° zodra de overbrenging aanvangt, alle accijnsgoederen die
accijnsschorsingsregeling worden overgebracht, in zijn boekhouding opnemen;

onder

een

5° elke controle toelaten.
De vergunning ‘Geregistreerde afzender’ dient aangevraagd te worden bij de regionale component
van de Administratie Klantenmanagement en Marketing (KlaMa).
De contactgegevens van de voor u bevoegde regionale component kan u bekomen via volgende link:
http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do (Links klikt u op het tabblad ‘Bevoegdheden’. Bij
“Algemene Administratie” selecteert u ‘van de douane en accijnzen’. Vervolgens klikt u bij “Type
dienst” op ‘KLAMA-Team Klantenbeheer’. De “Bevoegdheid” is ‘Vergunningen inzake douane en
accijnzen’. Als laatste dient u de gemeente in te geven waar het in het vrije verkeer brengen zal
plaatsvinden. Wanneer u op ‘ZOEKEN’ klikt, wordt de voor u bevoegde regionale component
weergegeven.)
Deze toelichting overloopt scherm per scherm de verschillende stappen die u dient te doorlopen om
een e-AD invoer in EMCS op te maken.
U zal merken dat de voornaamste wijzigingen zich slechts tot enkele schermen beperken. Het
betreft de schermen SCR714 en SCR715. Aan de overige schermen is niets gewijzigd. Vandaar dat er
geregeld naar de algemene ‘Handleiding EMCS’ wordt verwezen die te raadplegen is via volgende
link:http://financien.belgium.be/sites/default/files/Helpdesk_PLDA/Handleidingen-EMCSWeb/Handleiding_EMCS_20100530.pdf
Opgemerkt dient te worden dat u als aangever het e-AD pas zal kunnen afprinten nadat de
crosscheck is uitgevoerd, niet eerder.
Enkel en alleen het hulpkantoor waar de invoeraangifte wordt ingereikt, kan de crosscheck
uitvoeren; niet een ander kantoor van invoer. Het is belangrijk rekening te houden met het feit dat u
bovendien het e-AD ook niet zal kunnen annuleren/wijzigen als de crosscheck niet ok is.
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Indien u problemen ervaart met EMCS kan u contact opnemen met de EMCS helpdesk:
Telefonisch bereikbaar op 0257/ 9 33 33
-van maandag tot vrijdag: van 06u00 tot 22u00
-op zaterdag: van 08u00 tot 17u00
Faxnummer: 0257/96 671
e-mail: emcs.helpdesk@minfin.fed.be
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EMCS
Schermen
Het zoekscherm (SCR701)

In de hoofdpagina van EMCS is sinds de activatie van de Geautomatiseerde Crosscheck voor uitvoer
dd. 26/09/2016 niets gewijzigd.
Om een e-AD invoer op te maken, klikt u op het tabblad ‘e-AD aanmaken’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_Rol selecteren’ (SCR714) NIEUW!!

Het is verplicht om het type afzender te selecteren. Voor een e-AD invoer op te maken kiest u
‘geregistreerde afzender’. Wanneer u het type afzender heeft geselecteerd, krijgt u een overzicht
van uw vergunning(en).
U selecteert de betreffende vergunning en klikt op ‘volgende’.
Aangezien er verder niets is gewijzigd op dit scherm, wordt voor meer informatie inzake de
verschillende secties op dit scherm verwezen naar de ‘Handleiding EMCS’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_Algemene informatie’ (SCR715) NIEUW!!

In dit scherm dient u de algemene informatie van het e-AD in te vullen. De vakken aangegeven met
een ‘*’ zijn verplicht.
Opgelet! Vak ‘(9.1a) ED-nummer invoer’ (ED = Enig Document) wordt niet aangeduid met een ‘*’,
desalniettemin is het toch aangewezen dit ED-nummer te vermelden wanneer u dit nummer kent.
Voor vak ‘(1a) Code soort bestemming’ zijn alle bestemmingen mogelijk. Houd echter rekening met
de wettelijke bepalingen inzake deze bestemmingen. Het is uw verantwoordelijkheid om de wettelijk
toegestane bestemming te selecteren.
Indien de vereiste vakken zijn ingevuld, klikt u op ‘volgende’.
Voor meer informatie inzake de verschillende secties op dit scherm, wordt verwezen naar de
‘Handleiding EMCS’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_Verzendingsgegevens’ (SCR716)

De gegevens van de secties ‘(2) Afzender’ en ‘(10) Kantoor bevoegde autoriteit van verzending’
worden door EMCS automatisch ingevuld.
U dient in vak 4a het hulpkantoor op te geven waar de invoeraangifte voor de betreffende zending
werd/wordt ingereikt. Enkel het hier geselecteerde kantoor zal de crosscheck invoer kunnen
uitvoeren. U vindt een lijst met de kantooridentificatienummers van de invoerkantoren terug in
bijlage van deze toelichting.
Indien de vereiste vakken zijn ingevuld, klikt u op ‘volgende’.
Voor meer informatie inzake de verschillende secties op dit scherm, wordt verwezen naar de
‘Handleiding EMCS’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_Bestemmingsgegevens’ (SCR717)

In dit scherm dient u de verschillende bestemmingsgegevens in te vullen.
De gegevens van de secties ‘(5) Geadresseerde’ en ‘(7) Plaats van levering’ worden automatisch
ingevuld door op de functie ‘Zoeken’ te klikken.
Klikt u in de sectie ‘(5) Geadresseerde’ op ‘Zoeken’, dan wordt er een nieuw scherm met de
handelaar(s) naar wie u reeds accijnsgoederen heeft verzonden, weergegeven alsook een vak waarin
u het accijnsnummer van een nieuwe geadresseerde kunt ingeven. (zie volgende bladzijde)
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Wanneer u een handelaar selecteert (door te klikken op het accijns- of het btw-nummer), worden de
gegevens in de overeenkomstige vakken automatisch ingevuld. Nadat u een handelaar heeft
geselecteerd, kan u op ‘Zoeken’ klikken in vak ‘(7) Plaats van levering’ en selecteert u de juiste
gegevens inzake de plaats van levering.
Indien de vereiste vakken zijn ingevuld, klikt u op ‘volgende’.
Voor meer informatie inzake de verschillende secties op dit scherm, wordt verwezen naar de
‘Handleiding EMCS’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_Zekerheidsgegevens’ (SCR741)

U dient de code van de soort zekerheidsteller te selecteren.
De in België wettelijk toegestane codes waaruit u kan kiezen, staan in het vet vermeld.
Wanneer u de code ‘Afzender’ selecteert, worden de verschillende gegevens in vak ‘(12)
Zekerheidsteller’ automatisch ingevuld.
Vervolgens klikt u op ‘volgende’.
Voor meer informatie inzake de verschillende secties op dit scherm, wordt verwezen naar de
‘Handleiding EMCS’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_Vervoersgegevens’ (SCR719)

In dit scherm moet u de vervoersgegevens invullen.
Merk op dat wanneer u in het verplichte vak ‘(1c) Regeling vervoer’ (scherm ‘Algemene informatie’
SCR 715) ‘1-Afzender’ of ‘2-Geadresseerde’ heeft geselecteerd, u sectie ‘(14) Organisator van het
vervoer’ niet meer kunt selecteren; EMCS neemt automatisch de gegevens van deze persoon over.
Het is slechts wanneer u in het verplichte vak ‘(1c) Regeling vervoer’: ‘3-Eigenaar van de goederen’
of ‘4-Anderen’ heeft geselecteerd dat sectie ‘(14) Organisator van het vervoer’ kan en dient ingevuld
te worden.
Wanneer u één van deze personen (‘3-Eigenaar van de goederen’ of ‘4-Anderen’) in vak ‘(1c)
Regeling vervoer’ heeft geselecteerd en in het scherm ‘Zekerheidsgegevens’ op ‘volgende’ heeft
geklikt, verkrijgt u onderstaand scherm.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_Vervoersgegevens_Organisator van het vervoer’ (SCR719)

Hier moeten de gegevens ingevuld worden van de persoon die verantwoordelijk is voor de
organisatie van het eerste vervoer. Net zoals in het scherm ‘Bestemmingsgegevens’ (SCR717)
kunnen ook hier de vereiste gegevens automatisch worden ingevuld door op de functie ‘Zoeken’ te
klikken.
Opgelet! Zoals hierboven vermeld, verschijnt dit scherm enkel wanneer de persoon in vak ‘(1c)
Regeling vervoer’ verschillend is van ‘1-Afzender’ of ‘2-Geadresseerde’.
Indien de vereiste vakken zijn ingevuld, klikt u op ‘Toepassen’ en daarna op ‘(15) Eerste vervoerder’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_Vervoersgegevens_Eerste vervoerder’ (SCR743)

De gegevens van de persoon die het eerste vervoer verricht, moeten worden ingevuld.
Indien de vereiste vakken zijn ingevuld, klikt u op ‘Toepassen’ en daarna op ‘(13) Vervoerder’.
Voor meer informatie inzake de verschillende secties op dit scherm, wordt verwezen naar de
‘Handleiding EMCS’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_Vervoersgegevens_Vervoerder’ (SCR744)

De gegevens van de vervoerswijze moeten worden ingevuld.
Indien de vereiste vakken zijn ingevuld, klikt u op ‘Toepassen’ en daarna onderaan links op
‘+Vervoersgegevens’. Vervolgens wordt het volgende scherm (zie volgende bladzijde) weergegeven.
Voor meer informatie inzake de verschillende secties op dit scherm, wordt verwezen naar de
‘Handleiding EMCS’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_Vervoersgegevens_Vervoersgegevens_1’ (SCR748)

Ook al werd dit scherm niet automatisch weergegeven, maar moest u eerst klikken op
‘+Vervoersgegevens’, toch moet dit scherm ingevuld worden aangezien het verplichte vakken bevat.
(Deze opmerking geldt ook voor de hierna volgende schermen die niet automatisch verschijnen.)
De gegevens die in dit scherm ingevuld moeten worden, zijn deze van het gebruikte vervoersmiddel.
Indien de vereiste vakken zijn ingevuld, klikt u op ‘Toepassen’. Het is mogelijk om opnieuw te klikken
op ‘+Vervoersgegevens’ indien nodig. Nadien klikt u steeds op ‘Toepassen’.
Wanneer er geen bijkomende vervoersgegevens meer vereist zijn, klikt u onderaan op ‘Volgende’.
Voor meer informatie inzake de verschillende secties op dit scherm, wordt verwezen naar de
‘Handleiding EMCS’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_Zendingsgegevens’ (SCR720)

In dit blanco scherm klikt u onderaan op ‘+Hoofdgedeelte’. Vervolgens wordt het volgende scherm
(zie volgende bladzijde) weergegeven.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_Zendingsgegevens_Hoofdgedeelte e-AD 1’ (SCR720)

In de verplichte vakken ‘(17b) Product Code’ en ‘(17c) GN-code’ wordt automatisch een lijst
aangeboden waaruit u kan kiezen door op het tekstvak te klikken. Deze lijst is opgesteld op basis van
de gekozen vergunning in het scherm ‘Rol selecteren (SCR714)’.
Let op! Wanneer in vak 17b energieproducten staan vermeld, moet vak ‘(17o) Densiteit’ verplicht
worden ingevuld. Wanneer het ethylalcohol of alcoholhoudende dranken betreft, moeten vak ‘(17g)
Alcoholgehalte’ en, indien het bier betreft, ook vak ‘(17h) Graden Plato’ verplicht worden ingevuld.
Indien de vereiste vakken zijn ingevuld, klikt u op onderaan op ‘Toepassen’, daarna op ‘+Verpakking’.
Vervolgens wordt het volgende scherm (zie volgende bladzijde.) weergegeven.
Het is mogelijk opnieuw te klikken op ‘+Hoofdgedeelte’ en ‘+Verpakking’ indien nodig. Nadien klikt u
steeds op ‘Toepassen’.
Voor meer informatie inzake de verschillende secties op dit scherm, wordt verwezen naar de
‘Handleiding EMCS’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_Zendingsgegevens_Verpakking 1’ (SCR745)

De gegevens van de verpakking van de accijnsgoederen moeten in dit scherm ingevuld worden.
Indien de vereiste vakken zijn ingevuld, klikt u op ‘Toepassen’ daarna op ’Volgende’.
Voor meer informatie inzake de verschillende secties op dit scherm, wordt verwezen naar de
‘Handleiding EMCS’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_ Certificaat gegevens’ (SCR721)

Wanneer een certificaat vereist is, klikt u onderaan op ‘+Document certificaat’. Vervolgens wordt het
volgende scherm (zie volgende bladzijde) weergegeven.
Indien geen certificaat vereist is, klikt u op ‘Concept bekijken’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_ Certificaat gegevens_Document certificaat 1’ (SCR721)

In dit scherm kunnen de gegevens van een eventueel certificaat dat u in uw bezit heeft betreffende
de vervoerde goederen worden toegevoegd .
Indien de noodzakelijke vakken zijn ingevuld, klikt u op ‘Toepassen’.
Het is mogelijk opnieuw te klikken op ‘+Document certificaat’ indien nodig. Nadien klikt u steeds op
‘Toepassen’.
Vervolgens klikt u op ‘Concept bekijken’. Wanneer alle gegevens door EMCS werden aanvaard,
wordt een concept van e-AD getoond.
Indien alle gegevens volgens u correct zijn ingevuld, klikt u op ‘indienen’. Het volgende scherm wordt
getoond. (zie volgende bladzijde)
Voor meer informatie inzake de verschillende secties op dit scherm, wordt verwezen naar de
‘Handleiding EMCS’.
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Het scherm ‘e-AD aanmaken_ Concept bekijken

U krijgt hierbij de bevestiging dat het door u opgemaakte concept van e-AD ingediend werd voor
verificatie (crosscheck invoer).
Het bevoegde kantoor van invoer zal vervolgens de crosscheck uitvoeren.

Pagina 24 van 25

Toelichting
EMCS Geregistreerde afzender –
opmaken e-AD invoer

Laatste aanpassing:
2017 - 06 - 01

BIJLAGE

Lijst met de kantooridentificatienummers van de invoerkantoren:

BE101000

ANTWERPEN DAE

BE109000

MECHELEN DAE

BE204000

BRUSSEL DAE

BE210000

VILVOORDE DAE

BE211000

OTTIGNIES DA

BE212000

ZAVENTEM D

BE301000

AALST DAE

BE312000

GENT DAE

BE328000

OOSTENDE DAE

BE343000

ZEEBRUGGE D

BE349000

MENEN-LAR DAE

BE408000

BILZEN DAE

BE424000

TIENEN DAE

BE432000

GEEL DAE

BE501000

ARLON DAE

BE514000

EYNATTEN (Raeren) D

BE532000

BIERSET (Grâce-Hollogne) DAE

BE662000

RISQUONS-TOUT (Mouscron) DAE

BE680000

GOSSELIES (Charleroi) DAE
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