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1. INLEIDING
1.1 Doel
De volgende documentatie dient als gebruikershandleiding voor de EBTI-STP-toepassing. Het doel ervan is om de
handelaren en hun gebruikers uit de lidstaten te helpen efficiënt hun weg te vinden en de noodzakelijke
handelingen uit te voeren binnen de EBTI-STP-toepassing.

1.2 Toepassingsgebied
Hieronder worden uitsluitend de gedeelten beschreven die tot het specifieke menu-item “BTI” behoren, niet de
overige gedeelten van het Algemeen portaal voor handelaren. Let op: in hoofdstuk 6. 6. Mijn recht te worden

GEHOORD wordt een schermafbeelding van het dashboard gegeven, omdat deze nodig is om de lezer te
helpen begrijpen hoe een melding van het EBTI-STP kan worden bekeken en hoe hierop kan worden gereageerd.
De EBTI-STP-gebruikershandleiding ondersteunt en is afgestemd op versie 1.0.0.0 van de EBTI-STP-software.

1.3 Doelgroep
Tot de doelgroep voor dit document of betrokken ITSM3-teams behoren:
• het IT-projectteam van CUST-DEV3;
• de eenheden A4 en B3 van DG TAXUD;
• de nationale EBTI3-projectteams van de lidstaten.

1.4 Structuur van dit document
Dit document bevat de volgende hoofdstukken:
•

Hoofdstuk 1 – Inleiding: het toepassingsgebied en de doelstellingen van het document;

•

Hoofdstuk 2 – Navigatiemenu: het hoofdmenu van het EBTI-STP;

•

Hoofdstuk 3 – 3. BTI-aanvraagverzoek
het EBTI-STP;

•

Hoofdstuk 4 – 4. Mijn
AANVRAGEN: de manier om een BTI-aanvraagverzoek te lokaliseren,
te openen, te bekijken en te bewerken;

•

Hoofdstuk 5 – 5. Mijn
BESCHIKKINGEN: de manier om bepaalde handelingen in verband
met een BTI-beschikking te lokaliseren, te openen, te bekijken en te uit te voeren;

•

Hoofdstuk 6 – 6. Mijn recht te worden
worden gehoord;

creëren: de manier om een BTI-aanvraag te beginnen via

BTI-

BTI-

GEHOORD:
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BEKIJKEN: de manier waarop de handelaar meldingen kan bekijken;

•

Hoofdstuk 7 – 7. Mijn meldingen

•

Hoofdstuk 8 – 8. Op een melding
reageren;

•

Hoofdstuk 9 – 9. Verlengd gebruik van mijn BTI-beschikking AANVRAGEN: de manier waarop de
handelaar verlengd gebruik van een BTI-beschikking kan aanvragen;

•

Hoofdstuk 10 – 10. Mijn BTI-aanvraag
ingetrokken;

•

Hoofdstuk 11 – 11. Wie behandelt mijn
opnemen;

•

Hoofdstuk 12 – 12. EBTI-STP-onlinehelp (
de gebruikershandleiding.

REAGEREN: de manier waarop de handelaar op meldingen kan

INTREKKEN: de manier waarop een BTI-aanvraag kan worden

BTI?: de douanekantoren waarmee de gebruiker contact kan
HTML-FORMAAT): een link naar de HTML-versie van

1.5 Referentiedocumenten en toepasselijke handelingen
1.5.1 Referentiedocumenten
Ref.
R01

Naam

Referentie

EBTI3-STP GUIS

R02

Systeemprocesmodel
Conceptueel
gegevensmodel
SDLC-referentiehandleidi
ng
Specificaties
gebruikssituaties

R03
R04
R05

Versie

Datum

CD3-EBTI3-STP-GUIS-SfA

1.40

18.3.2019

CD3-EBTI-3-SPM-SfA

1.50

24.9.2018

EBTI-3 CoDM-SfA

1.60

21.9.2018

CD3-SDLC Reference Manual

3.00

22.6.2016

CD3-UCC-BTI-UCS-SfA

1.60

19.2.2019

Tabel 1: Referentiedocumenten

1.5.2 Toepasselijke handelingen
Ref.

Naam

Referentie

Versie

Datum

A01

Raamovereenkomst

TAXUD/2013/CC/124

n.v.t.

11.11.2013

A02

Specifieke overeenkomst nr. 21

TAXUD/2018/DE/126

n.v.t.

7.8.2018

A03

Kaderkwaliteitsplan CUST-DEV3

DG TAXUD

1.0

30.4.2015

7

Onlinehelp EBTI-STP

Ares(2019)725726 “CUST-DEV3 –
SC21-QTM320 - UCC-BTI Phase 2
BTI-STP Construction”

A04

CUST-DEV3

n.v.t.

7.2.2019

Tabel 2: Toepasselijke handelingen

1.5.3 Afkortingen en acroniemen
Voor een beter begrip van dit document wordt in onderstaande tabel een lijst gegeven met de belangrijkste
afkortingen en acroniemen.
Afkorting/Acroniem

Definitie

BTI

Bindende tariefinlichting

CoDM

Conceptueel gegevensmodel (Conceptual Data Model)

CSV

Door komma’s gescheiden waarden (Comma-Separated Values)

DG

Directoraat-generaal

DG TAXUD

Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie

DTCA

Beschikkende douaneautoriteit (Decision Taking Customs Authority)

EBTI

Europees informatiesysteem betreffende bindende tariefinlichtingen
(European Binding Tariff Information)

EC

Europese Commissie

EORI

Registratie en identificatie van de marktdeelnemers (Economic Operator
Registration and Identification)

EU

Europese Unie

GUIP

Prototype grafische gebruikersinterface (Graphic User Interface
Prototype)

HTML

Hypertext Markup Language

JPEG

Joint Photographic Experts Group – veelgebruikt bestandsformaat voor
digitale afbeeldingen

JSP

Java Server Pages

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions

LS

Lidstaat/lidstaten

PDF

Portable Document Format

GTP

Algemeen portaal voor handelaren (Generic Trader Portal)

STP

Specifiek portaal voor handelaren (Specific Trader Portal)

TP

Portaal voor handelaren (Trader Portal)

UI

Gebruikersinterface (User Interface)
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2. NAVIGATIEMENU
Het onderstaande navigatiemenu wordt weergegeven aan de linkerkant van het scherm.
In dit document wordt enkel het menu getoond dat verband houdt met de EBTI-STP-toepassing. Met
andere woorden, alleen de BTI en de subonderdelen daarvan.

Figuur 1: Navigatiemenu specifiek voor EBTI-STP

BTI:
In dit menu worden alle EBTI-STP-specifieke links gegroepeerd. Wanneer de gebruiker op een item klikt,
wordt dit uitgeklapt en komen de sublinks naar EBTI-STP-specifieke handelingen in beeld. Als het is
uitgebreid, kunt u het weer inklappen en de sublinks verbergen door er nogmaals op te klikken.
BTI-aanvraagverzoek creëren:
Via deze link in het menu wordt de gebruiker doorgestuurd naar het scherm waar hij/zij 3.
BTI-aanvraagverzoek creëren.
Mijn BTI-aanvragen:
Via deze link in het menu wordt de gebruiker doorgestuurd naar het scherm waar hij/zij
4.1 BTI-aanvraag bekijken en de handelingen in de sublinks van dit menu kan uitvoeren (4.1.1. Verzoek
om intrekking, 4.1.2. Aanvullende informatie
Aanvullend standpunt aanleveren).

aanleveren,

4.1.3. Standpunt aanleveren, 4.1.4.

Mijn BTI-beschikkingen:
Via deze link in het menu wordt de gebruiker doorgestuurd naar het scherm waar hij/zij
5.1 BTI-beschikking bekijken en de handelingen in de sublinks van dit menu kan uitvoeren (5.1.1.
Verlengd gebruik aanvragen, 5.1.2. Standpunt aanleveren, 5.1.3. Aanvullend standpunt
aanleveren).
Mijn recht te worden gehoord:
Via deze link in het menu wordt de gebruiker doorgestuurd naar het scherm waar hij/zij de processen
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omtrent 6. Mijn recht te worden
BTI-beschikking.

GEHOORD kan bekijken in verband met een BTI-aanvraag of een
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2.1 Algemene functies
Gebruikershandleiding: Op iedere pagina staat een link naar de “Gebruikershandleiding – Veelgestelde
vragen” in de vorm van het
-icoontje. De gebruiker wordt daarmee doorverwezen naar deze
toepasselijke gebruikershandleiding.
Overzicht nieuwe meldingen: Op iedere pagina van het Algemeen portaal voor handelaren (Generic
Trader Portal – GTP) staat een meldingsicoontje (
een overzicht van nieuwe meldingen en taken.

), waarmee men naar een pop-upvenster gaat met

Meldingen per e-mail: Wanneer er een melding wordt gecreëerd in het centrale EBTI-systeem en wordt
doorgegeven aan het GTP, wordt er een e-mail verstuurd. Deze e-mail wordt uitsluitend verzonden als
de gebruiker zijn of haar voorkeuren zo heeft ingesteld in het GTP. Er kunnen een of meer
e-mailadressen worden vermeld. De inhoud van de e-mails is algemeen: ze bevatten enkel een
beschrijving van het type melding en een aansporing voor de gebruiker om in te loggen en de volledige
melding te bekijken. Raadpleeg voor meer details de GTP-gebruikershandleiding.
Actieknoppen:

De gebruiker kan de handeling op een pagina annuleren en teruggaan naar de vorige pagina door op
“Annuleren” te klikken.

Met de knop “Verzenden” kan de gebruiker een formulier verzenden naar het centrale EBTI-systeem.

Met deze knop wordt het huidige werk opgeslagen voor toekomstig gebruik. De gebruiker wordt via een
bevestigingsbericht (pop-up) in kennis gesteld van het resultaat van deze handeling. Indien de pagina is
gewijzigd (ten minste één veld gewijzigd) en de gebruiker probeert de pagina te verlaten, verschijnt er
een bericht met de vraag of er een concept moet worden opgeslagen.

Door op deze knop te klikken kan de gebruiker een BTI-aanvraagverzoek creëren op basis van een
sjabloon.

Met deze knop kan de gebruiker het formulier voor een BTI-aanvraagverzoek in XML-formaat
downloaden.

12
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Met deze knop kan de gebruiker een BTI-aanvraagverzoek op basis van een gedownload XML-sjabloon
uploaden.

Met deze knop kan de gebruiker meer gegevens toevoegen.

Met deze knop kan de gebruiker gegevens, een ingediende aanvraag of een geüpload bestand
verwijderen.

Met deze knop kan de gebruiker een bestand uploaden.

Met deze knop kan de gebruiker de miniatuur van een bijgevoegde afbeelding vergroten.

Met deze knop kan de gebruiker de gegevens van een gedeelte in CSV-formaat downloaden.
Hyperlink
Wordt in sommige gevallen gebruikt om de gebruiker naar de pagina te leiden waar hij/zij een specifiek
formulier kan inzien.

Over het algemeen kunnen alle pagina’s worden afgedrukt via de standaardfunctie van de browser. Met
deze knop kan de gebruiker een PDF-formulier van een BTI-aanvraag of -beschikking opvragen dat kan
worden afgedrukt.

Hiermee kan een ingediende aanvraag of een melding worden bekeken.

Hiermee kan de gebruiker op een taak reageren.

Hiermee kan de gebruiker verdergaan met een taak die eerder als concept is opgeslagen voor
toekomstig gebruik. Deze optie is alleen zichtbaar als er een concept beschikbaar is.

Hiermee kan de gebruiker zien welke handelingen er eerder zijn uitgevoerd met betrekking tot het
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specifieke item.
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3. BTI-aanvraagverzoek creëren
Via deze optie kan de gebruiker een BTI-aanvraagverzoek creëren en indienen. De pagina is te bereiken
via het Navigatiemenu.

Figuur 2: Navigatiemenu specifiek voor EBTI-STP
Het creëren van een BTI-aanvraagverzoek verloopt in twee opeenvolgende stappen.
De eerste stap – 3.1. BTI-aanvraagverzoek creëren (in geval van Nationaal portaal voor

handelaren)

– dient om de lidstaat te kiezen waar het BTI-aanvraagverzoek wordt ingediend.
Afhankelijk van de lidstaat wordt de handelaar vervolgens doorverwezen naar een Nationaal portaal
voor handelaren (als de gekozen lidstaat daarover beschikt) of naar de tweede stap van het creëren van
een BTI-aanvraagverzoek: 3.2. BTI-aanvraagverzoek creëren (zonder Nationaal portaal voor

handelaren).
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3.1. BTI-aanvraagverzoek creëren (in geval van Nationaal portaal voor
handelaren)
De eerste stap bij het creëren van een BTI-aanvraagverzoek is het kiezen van de lidstaat waar het
BTI-aanvraagverzoek wordt ingediend.

Figuur 3: Een BTI-aanvraagverzoek creëren
Het land waar het BTI-aanvraagverzoek wordt ingediend1:
Standaard wordt hier het land van de handelaar ingevuld (land van de aanvrager). Dit kan worden
gewijzigd in een ander EU-land. Indien het land waar de BTI-aanvraag wordt ingediend, verschilt van het
land van de aanvrager, stelt de centrale toepassing de betreffende nationale overheden in kennis. Het
proces van het registreren van een BTI-aanvraag wordt niet geblokkeerd omdat de aanvrager de
aanvraag in een ander land indient.
Banner Nationaal portaal voor ondernemers2
Indien het gekozen land een lidstaat is met een Nationaal portaal voor handelaren, verschijnt er een
banner met de URL van het Nationale portaal voor handelaren van het betreffende land. Zo niet, dan
wordt de gebruiker rechtstreeks doorgestuurd naar 3.2. BTI-aanvraagverzoek creëren (zonder
Nationaal portaal voor handelaren).

1
2

Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
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3.2. BTI-aanvraagverzoek creëren (zonder Nationaal portaal voor
handelaren)
Deze pagina vormt de tweede stap van 3. BTI-aanvraagverzoek

17
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Figuur 4: Uitgeklapt formulier voor het creëren van een BTI-aanvraagverzoek
KADER: Identificatie aanvraagverzoek: De identificatievelden van het BTI-aanvraagverzoek van een
marktdeelnemer.
Land waar de BTI-aanvraag wordt ingediend3:
Het land waar de aanvraag wordt ingediend, wordt bepaald bij de vorige stap 3.1. BTI-aanvraagverzoek
creëren (in geval van Nationaal portaal voor handelaren))). Daar wordt het vooraf ingevuld als het land
van de handelaar dan wel geselecteerd door de ingelogde gebruiker.
Naam BTI-aanvraagverzoek4:
De unieke naam van het BTI-aanvraagverzoek, ingevuld door de gebruiker.

KADER 1: Aanvrager5: De naam en de adresgegevens van de aanvrager. In ieder geval moet het
EORI-nummer worden vermeld.
EORI-nummer aanvrager6:
Het EORI-nummer van de handelaar voor wie de aanvraag wordt ingediend. Het EORI-nummer wordt
automatisch ingevuld en kan niet worden bewerkt.
Naam aanvrager:
De handelsnaam van de aanvrager.
Straat en huisnummer aanvrager:
De straat en het huisnummer van het handelsadres van de aanvrager.
Postcode aanvrager:
De postcode van het handelsadres van de aanvrager.
Plaats aanvrager:
De plaats van het handelsadres van de aanvrager.
Land aanvrager:
Het land van de aanvrager.

KADER 2: Plaats waar de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden wordt bijgehouden of
toegankelijk is: Gegevens van de aanvrager indien de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden niet
wordt bijgehouden of niet toegankelijk is in het land van de aanvrager.
UN/LOCODE:
3

Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
5
Alle velden die via het CRS worden verkregen en die geldig zijn, blijven onbewerkbaar. Alle velden die worden
verkregen via het CRS, maar niet geldig zijn, worden bewerkbaar.
6
Dit is een verplicht veld. De informatie wordt verkregen via het UUM&DS. Dit veld is niet bewerkbaar.
4
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Code voor handels- en vervoerslocaties van de Verenigde Naties (UN/LOCODE). Gebruik de codes zoals
omschreven in de UN/LOCODE-codelijst per land. De UN/LOCODE of de adresgegevens eronder moeten
worden ingevuld indien de plaats van de hoofdboekhouding verschilt van het land van de aanvrager
(KADER 1).
Straat en huisnummer:
De straat en het huisnummer van de plaats waar de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden wordt
bijgehouden of toegankelijk is.
Postcode:
De postcode van de plaats waar de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden wordt bijgehouden of
toegankelijk is.
Plaats:
De stad of het dorp waar de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden wordt bijgehouden of
toegankelijk is.
Land:
Het land waar de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden wordt bijgehouden of toegankelijk is.
KADER 3: Douanevertegenwoordiger: Verplicht wanneer de handelaar wordt vertegenwoordigd. De
naam en de adresgegevens van de douanevertegenwoordiger. In ieder geval moet het EORI-nummer
worden vermeld.
EORI-nummer vertegenwoordiger:
Het EORI-nummer van de douanevertegenwoordiger van de betreffende aanvrager. Het EORI-nummer
van de douanevertegenwoordiger kan worden bewerkt en is verplicht.
Naam vertegenwoordiger:
De naam van de douanevertegenwoordiger.
Straat en huisnummer vertegenwoordiger:
De straat en het huisnummer van de douanevertegenwoordiger.
Postcode vertegenwoordiger:
De postcode van de douanevertegenwoordiger.
Plaats:
De plaats van de douanevertegenwoordiger.
Land:
Het land van de douanevertegenwoordiger.

KADER 4: Contactpersoon verantwoordelijk voor de aanvraag: Deze groep is verplicht. Hier worden
gegevens aangeleverd van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de aanvraag. Van de velden
“Telefoonnummer”, “Faxnummer” en “E-mailadres” moet er ten minste één worden ingevuld.
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Naam contactpersoon:
De naam van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het betreffende BTI-aanvraagverzoek.
E-mailadres contactpersoon:
Het e-mailadres van de
BTI-aanvraagverzoek.

contactpersoon

die

verantwoordelijk

is

voor

het

betreffende

Faxnummer contactpersoon:
Het faxnummer van de contactpersoon
BTI-aanvraagverzoek.

die

verantwoordelijk

is

voor

het

betreffende

Telefoonnummer contactpersoon:
Het telefoonnummer van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het betreffende
BTI-aanvraagverzoek.

KADER 5: Vernieuwing van een BTI-beschikking: De vereiste gegevens wanneer het aanvraagverzoek de
vernieuwing van een BTI-beschikking betreft.
Land beschikking:
Het land van de beschikking die moet worden vernieuwd.
Soort beschikking:
De soort beschikking die moet worden vernieuwd. Standaard is de soort beschikking altijd BTI.
Referentienummer beschikking:
Het referentienummer van de beschikking die moet worden vernieuwd.
Begindatum geldigheid beschikking:
De begindatum van de geldigheid van de beschikking die moet worden vernieuwd.
Begindatum geldigheid beschikking:
De begindatum van de geldigheid van de beschikking die moet worden vernieuwd.

KADER 6: Soort transactie: Gegevens met betrekking tot de douaneprocedures waarvoor de
BTI-beschikking is bedoeld.
Soort transactie:
Hier wordt aangegeven of de aanvraag betrekking heeft op het in het vrije verkeer brengen (1), een
bijzondere regeling (2) of uitvoer (3).
Bijzondere regeling:
Gegevens met betrekking tot de bijzondere regeling zijn uitsluitend verplicht als de soort transactie
hierboven is vastgesteld op “Bijzondere regeling”.

KADER 7: Douanenomenclatuur: De douanenomenclatuur voor een bepaalde code.
Douanenomenclatuur:
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De soort nomenclatuur kan een van de volgende soorten zijn:
1. GN = “Gecombineerde Nomenclatuur”;
2. TC = “Taric (Tarif Communautair)”;
3. UR = “Uitvoerrestitutie”;
4. AN = “Andere nomenclatuur”.
Andere nomenclatuur:
Gegevens met betrekking tot de soort “Andere nomenclatuur”. Dit veld is verplicht wanneer in het veld
“Douanenomenclatuur” is gekozen voor “AN” (andere nomenclatuur).
KADER 8: Goederencode: De code van de douanenomenclatuur waaronder de goederen in de
douanenomenclatuur moeten worden ingedeeld. Afhankelijk van de in KADER 7 geselecteerde soort
nomenclatuur gelden de volgende beperkingen:
1. GN: De acht cijfers van de code van de gecombineerde nomenclatuur moeten worden
vermeld. De Taric-code moet niet worden vermeld.
2. TC: De acht cijfers van de code van de gecombineerde nomenclatuur moeten worden vermeld.
De Taric-code moet worden vermeld. De aanvullende Taric-codes en aanvullende nationale
codes kunnen ook worden vermeld.
3. UR: De acht cijfers van de code van de gecombineerde nomenclatuur moeten worden vermeld.
De Taric-code moet niet worden vermeld. De aanvullende Taric-codes moeten worden vermeld
als aanvullende code voor uitvoerrestitutie. Aanvullende nationale codes kunnen worden
vermeld.
4. AN: Iedere combinatie van velden en waarden is toegestaan.
Code van de gecombineerde nomenclatuur7:
De GN die de tariefindeling van goederen bepaalt.
Taric-code:
De Taric-extensie.
Aanvullende Taric-code:
Aanvullende Taric-code. Er kunnen maximaal twee aanvullende codes van toepassing zijn.
Aanvullende nationale code:
De aanvullende nationale code.

KADER 9: Omschrijving van de goederen: Hier worden de goederen in voldoende detail beschreven om
deze te kunnen herkennen. Er moet in ieder geval een omschrijving worden aangeleverd, en eventueel
een of meerdere afbeeldingen.
Omschrijving8:
De omschrijving moet ten minste een van deze gegevens omvatten, maar het liefst allemaal:
• fysieke beschrijving: details van de bijzondere kenmerken van de goederen;
7
8

Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
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• functie of gebruik: details van de functie van de goederen of van waar deze voor worden gebruikt;
• samenstelling: details van de samenstelling van de goederen;
• kenmerken van de onderdelen/ingrediënten: details van de bijzondere kenmerken van de goederen
(verpakking, formaat, kleur enz.).
Afbeeldingen:
Eventueel: een of meerdere afbeeldingen van de goederen.

KADER 10: Handelsbenaming: De omschrijving en afbeeldingen van de handelsbenaming.
Omschrijving:
De omschrijving van de handelsbenaming.
Afbeeldingen:
Afbeeldingen van de handelsbenaming.
KADER 11: Monsters: Er kan om fysieke monsters worden verzocht door de douaneautoriteiten. De
monsters kunnen op een fysieke locatie worden aangeleverd. De genomen monsters kunnen op verzoek
aan de aanvrager worden teruggegeven. In dit kader wordt aangegeven of er monsters zijn aangeleverd
en om wat voor monsters het gaat. Ook kan hier worden aangegeven of de monsters na het onderzoek
van de douaneautoriteiten moeten worden teruggegeven.
Indicatoren:
Indien er fysieke producten zijn aangeleverd, kan hier worden aangegeven om wat voor producten het
gaat.
Teruggave van de monsters9:
De aanvrager kan aangeven dat hij wil dat de door hem aangeleverde producten aan hem worden
teruggegeven.
KADER 12: Andere BTI-aanvragen en andere BTI’s in uw bezit: Aangeleverde gegevens indien de
aanvrager bij andere douanekantoren of in andere lidstaten een BTI voor identieke of soortgelijke
goederen heeft aangevraagd of ontvangen.
Andere BTI-aanvragen en andere BTI’s in uw bezit:
Er kunnen gegevens worden aangeleverd indien de aanvrager bij andere douanekantoren of in andere
lidstaten een BTI voor identieke of soortgelijke goederen heeft aangevraagd of ontvangen. Via een
speciale knop is een aanvullende functie beschikbaar waarmee de BTI’s in het centrale systeem kunnen
worden gecontroleerd.
De betreffende velden zijn:
• land van aanvraag: het land waar de BTI-aanvraag is ingediend;
• plaats van aanvraag: de plaats waar de BTI-aanvraag is ingediend;
• datum van aanvraag: de datum waarop de BTI-aanvraag is ingediend;
• land BTI: het land waar de BTI is afgegeven;
9

Dit is een verplicht veld.
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• soort BTI-beschikking: de soort beschikking (is altijd BTI). Kan leeg zijn in geval van BTI’s van voor
1.10.2017;
• referentienummer BTI: het referentienummer van de BTI-beschikking;
• begindatum BTI-beschikking: de begindatum van de geldigheid van de BTI-beschikking;
• goederencode BTI: de goederencode.
BTI’s controleren:
Hier wordt gecontroleerd of de BTI’s waarnaar in de gegevensgroep “Overige BTI’s” is verwezen,
bestaan (het BTI-land en het BTI-referentienummer moeten worden aangeleverd). Als ze bestaan,
worden de overige velden in de gegevensgroep (die verband houden met de gegevens van de BTI)
ingevuld.
Met de knop
controleren.

kan de gebruiker de juistheid van de opgegeven BTI-beschikking

KADER 13: BTI-beschikkingen afgegeven aan andere houders: Deze groep is facultatief. Hier worden
gegevens aangeleverd indien de aanvrager weet dat er voor identieke of soortgelijke goederen al BTI’s
zijn afgegeven aan andere houders.
BTI-beschikkingen afgegeven aan andere houders:
De betreffende velden zijn:
1. land: het land waar de BTI is afgegeven;
2. soort beschikking: de soort beschikking (is altijd BTI). Kan leeg zijn in geval van BTI’s van voor
1.10.2017;
3. referentienummer: het referentienummer van de BTI-beschikking;
4. begindatum beschikking: de begindatum van de geldigheid van de BTI-beschikking;
5. goederencode: de goederencode.

KADER 14: Hangende juridische of bestuursrechtelijke procedures: Hier worden gegevens aangeleverd
indien de aanvrager op de hoogte is van hangende gerechtelijke of bestuursrechtelijke procedures met
betrekking tot een tariefindeling in de EU, of van een reeds uitgesproken gerechtelijke beslissing in de EU
inzake de tariefindeling met betrekking tot de goederen.
Hangende juridische of bestuursrechtelijke procedures:
De betreffende velden zijn:
1. land: de landcode van het gerecht;
2. naam van het gerecht: de naam van het gerecht;
3. gegevens hoofdadres gerecht:
4. adres – straat en huisnummer;
5. adres – postcode;
6. adres – plaats;
7. adres – land;
8. referentienummer procedure: het referentienummer van de juridische/bestuursrechtelijke
procedures.

24

Onlinehelp EBTI-STP

KADER 15: Datum en authenticatie: Gegevens in verband met de datum en de authenticatie van het
aanvraagverzoek.
Datum en authenticatie10:
De betreffende velden zijn:
- datum: de datum van het aanvraagverzoek kan nooit worden bewerkt en wordt altijd
automatisch ingevuld met de datum van de betreffende dag;
- handtekening: dit is een standaard tekstveld, waarin wordt verklaard dat de handelaar
via UUM&DS wordt geïdentificeerd en geauthenticeerd.
KADER 16: Aanvullende informatie: Gegevens in verband met de datum en de authenticatie van het
aanvraagverzoek.
Aanvullende informatie:
De aanvrager kan aanvullende informatie aanleveren in de vorm van een tekst, vergezeld van een of
meerdere bijlagen, voorzien van een bijlage-ID en de informatie in de volgende velden:
• omschrijving: een korte omschrijving van de door de gebruiker aangeleverde bijlage, d.w.z. het
doel ervan;
• datum: de standaarddatum/het moment van uploaden;
• type: het MIME-type, d.w.z. JPEG, PDF, DOC.

10

Dit is een verplicht veld, dat automatisch wordt ingevuld door het EBTI-STP.
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4. MIJN BTI-AANVRAGEN
Via deze selectie kan de gebruiker BTI-aanvraagverzoeken en BTI-aanvragen (met registratienummer)
bekijken die door of namens de handelaar zijn gecreëerd. Er zijn twee afzonderlijke tabellen
beschikbaar, waarin respectievelijk de BTI-aanvragen en de BTI-aanvraagverzoeken worden
weergegeven.
De pagina is te bereiken via het Navigatiemenu.

Figuur 5: Mijn BTI-aanvragen

Mijn BTI-aanvragen11: In dit gedeelte wordt een lijst weergegeven van BTI-aanvragen die verband
houden met een bepaalde marktdeelnemer (aanvrager). Hier kan de gebruiker BTI-aanvragen en, indien
beschikbaar, de BTI-beschikking bekijken.
Ook wordt een link gegeven naar het oorspronkelijke BTI-aanvraagverzoek zoals opgezet door de
betreffende marktdeelnemer.
Registratienummer:
Het registratienummer van de BTI-aanvraag dat door de douaneautoriteit wordt verstrekt wanneer de
BTI-aanvraag in het centrale systeem wordt geregistreerd.
Naam BTI-aanvraagverzoek:
De unieke naam van het BTI-aanvraagverzoek, ingevuld door de gebruiker. Niet beschikbaar als de
teruggezonden BTI-aanvraag niet het resultaat was van een EBTI-STP-indiening (maar bijvoorbeeld al
bestond voordat het EBTI-STP in werking trad).

11

Indien de handelaar toegang heeft tot het EBTI-STP, kan deze in het gedeelte “Mijn BTI-aanvragen” zijn/haar
aanvragen in onbewerkbare vorm bekijken. Alle BTI-aanvragen zijn onbewerkbaar, behalve de aanvragen die
afkomstig zijn uit een NTP. Hierbij zijn de actieknoppen niet beschikbaar.
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Datum van aanvraag:
De datum van de BTI-aanvraag.
Nomenclatuurcode:
De GN die de tariefindeling van goederen bepaalt.
BTI afgegeven:
Hier wordt aangegeven of er al een BTI is afgegeven op basis van de betreffende BTI-aanvraag.
Actie:
De handelaar kan de betreffende BTI-aanvraag inzien door op de actieknop

te klikken.

Afgegeven BTI-beschikking(en):
Wanneer in de kolom “BTI afgegeven” staat dat er een BTI bestaat op basis van de betreffende
BTI-aanvraag, is er een pop-up beschikbaar waarmee de gebruiker wordt doorverwezen naar de pagina
5.1 BTI-beschikking bekijken van de geselecteerde BTI-beschikking.

Mijn BTI-aanvraagverzoeken: In het gedeelte over de BTI-aanvraagverzoeken wordt algemene
informatie gegeven over de BTI-aanvraagverzoeken. Ook heeft de handelaar hier de mogelijkheid het
betreffende verzoek te bekijken, of, indien deze bestaat, de BTI-aanvraag.
Naam BTI-aanvraagverzoek:
De unieke naam van het BTI-aanvraagverzoek, ingevuld door de gebruiker.
Registratienummer:
Het registratienummer van de BTI-aanvraag. Alleen beschikbaar wanneer de douaneautoriteit het
betreffende BTI-aanvraagverzoek in het centrale systeem heeft geregistreerd.
Land waar de aanvraag wordt ingediend:
Het land waarbij het BTI-aanvraagverzoek is ingediend.
Datum van aanvraag:
De datum van het BTI-aanvraagverzoek.
Nomenclatuurcode:
De GN die de tariefindeling van goederen bepaalt.
Actie:
De handelaar kan het betreffende BTI-aanvraagverzoek inzien door op de actieknop te klikken.

Disclaimer: enkel de BTI-aanvragen waarin het EORI-nummer van de aanvrager is gespecificeerd, worden
weergegeven. Oudere BTI-aanvragen waarvoor geen EORI-nummer van de aanvrager is verstrekt, staan niet in
de lijst.
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4.1 BTI-aanvraag bekijken

BTI-AANVRAGEN)

Wanneer de gebruiker op de actieknop
op het vorige tabblad (4. Mijn
klikt, wordt hij/zij doorverwezen naar het volgende overzicht van de BTI-aanvraag.
Hier kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:
• BTI-aanvraag intrekken;
• creëren op basis van sjabloon;
• afdrukken;
• informatie over het tijdschema bekijken;
• reageren op de informatie over het tijdschema.
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Figuur 6: BTI-aanvraag bekijken

BTI-aanvraag intrekken
Met deze actieknop kan de handelaar de betreffende BTI-aanvraag intrekken. NB: deze functie bestaat
uitsluitend voor BTI-aanvraagverzoeken waaraan een registratienummer is toegekend.
Creëren op basis van sjabloon
Met deze actieknop kan de handelaar een vooraf ingevulde BTI-aanvraag creëren met de informatie
zoals te zien in deze specifieke BTI-aanvraag.

Het recht te worden gehoord: De informatie over het tijdschema van alle lopende of afgeronde
processen in verband met het recht te worden gehoord met betrekking tot de betreffende BTI-aanvraag.
Termijn
De tijd totdat de handelaar zijn/haar standpunt aanlevert.
Redenen voor beschikking
De negatieve intentie van de douaneautoriteit in verband met de BTI-aanvraag – Er wordt een proces
gestart in verband met het recht te worden gehoord.
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Standpunt
Het door de handelaar aangeleverde standpunt.
Aanvullend standpunt?
Hier wordt aangegeven of de handelaar voornemens is een aanvullend standpunt te verstrekken aan de
douaneautoriteit.
Aanvullend standpunt
Het door de handelaar aangeleverde aanvullende standpunt.
Uitkomst van het recht te worden gehoord
De uitkomst van het proces in verband met het recht te worden gehoord, zoals aangeleverd door de
douaneautoriteit.
Rechtvaardiging uitkomst van het recht te worden gehoord
De door de douaneautoriteit aangeleverde rechtvaardiging voor de negatieve of positieve beschikking in
verband met de BTI-aanvraag.
Registratienummer
Het unieke registratienummer van de betreffende BTI-aanvraag.
Actieknop “Reageren”
Klik op deze actieknop om op de betreffende taak te reageren.

Aanvullende informatie: De informatie over het tijdschema van alle lopende of afgeronde processen in
verband met aanvullende informatie over de betreffende BTI-aanvraag.
Verlangde aanvullende informatie
Het verzoek van de douaneautoriteit om aanvullende informatie.
Aangeleverde aanvullende informatie
De door de handelaar aangeleverde aanvullende informatie.
Status
De status van het proces in verband met de aanvullende informatie (deadline, lopend, gesloten).
Aanvaardingsinformatie: De informatie over het tijdschema van alle lopende processen in verband met
aanvaardingsinformatie over de betreffende BTI-aanvraag.
Deadline voor aanvaarding
De datum waarop de betreffende BTI-aanvraag uiterlijk moet worden aanvaard.
Beschikking
De stand van zaken in het beschikkingsproces in verband met de BTI-aanvraag.
Rechtvaardiging beschikking
De rechtvaardiging van de beschikking om de BTI-aanvraag al dan niet te aanvaarden.
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BTI-aanvraagverzoek: De informatie over het tijdschema in verband met het BTI-aanvraagverzoek
waarop de betreffende BTI-aanvraag is gebaseerd.
Naam BTI-aanvraagverzoek
De naam van het BTI-aanvraagverzoek waarop de BTI-aanvraag is gebaseerd.
Datum
De datum waarop het verzoek om intrekking door de handelaar is ingediend.
Rechtvaardiging
De door de handelaar aangeleverde rechtvaardiging voor de intrekking van de BTI-aanvraag.
Status
De status van het verzoek om intrekking van de BTI-aanvraag.
Beschikkingstermijn: De informatie over het tijdschema waarin de opgelopen vertragingen te zien zijn.
Het procesgedeelte is niet zichtbaar voor BTI-aanvragen die worden behandeld door een lidstaat met een
nationaal portaal voor handelaren.
Beschikkingstermijn
De termijn waarbinnen een douaneautoriteit een beslissing moet nemen over de betreffende
BTI-aanvraag.
Reden
Hier staat de reden voor verlenging van de beschikkingstermijn voor de BTI-aanvraag.
Rechtvaardiging12
De door de douaneautoriteit aangeleverde rechtvaardiging
beschikkingstermijn voor de BTI-aanvraag.

voor

de

verlenging

van

de

BTI-aanvraag in HTML-formaat bekijken
De BTI-aanvraag wordt in HTML-formaat weergegeven. Let op: u kunt de aanvraag hier niet bewerken.

4.1.1. Verzoek om intrekking
Wanneer de gebruiker in het vorige menu (4.1 BTI-aanvraag bekijken) op de actieknop “BTI-aanvraag
intrekken” bovenaan het scherm klikt, wordt hij/zij doorgestuurd naar een scherm waarin hij/zij de
BTI-aanvraag kan bekijken.
In dat scherm zijn de volgende acties mogelijk wat intrekking betreft:
• een rechtvaardiging van de intrekking van de BTI-aanvraag aanleveren;
• verzenden;
• opslaan als ontwerp;

12

Een tekstuele beschrijving van de rechtvaardiging is verplicht.
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• annuleren.
Over het algemeen kunnen op deze pagina ook de volgende acties worden uitgevoerd:
• standpunt aanleveren;
• aanvullende informatie aanleveren;
• afdrukken.

Figuur 7: Verzoek om intrekking

Pop-upvenster – BTI-aanvraag intrekken
De gebruiker kan een verzoek om intrekking van een BTI-aanvraag alleen indienen zolang er nog geen
BTI-beschikking is.
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4.1.2. Aanvullende informatie aanleveren
Wanneer de gebruiker op de actieknop “Aanvullende informatie aanleveren” klikt, reageert hij/zij op
de specifieke meldingstaak in verband met de BTI-aanvraag. De gebruiker wordt dan doorverwezen naar
de pagina voor de taak “Aanvullende informatie aanleveren”.
Op die pagina kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:
• verzenden;
• opslaan als ontwerp;
• BTI-aanvraag bekijken;
• afdrukken;
• bijlage(n) uploaden;
• bijlage(n) verwijderen.

Figuur 8: Aanvullende informatie aanleveren

Verlangde aanvullende informatie
De aanvullende informatie die de douaneautoriteit verlangt via het centrale systeem.
Uiterste datum
Dit is de datum waarop de handelaar de aanvullende informatie uiterlijk moet aanleveren aan de
douaneautoriteit.
Aanvullende informatie
Hier kan de handelaar de noodzakelijke aanvullende informatie opnemen.
Bijlagen
Hier kan de handelaar meerdere bestanden uploaden ter ondersteuning van de aanvullende informatie.
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4.1.3. Standpunt aanleveren
Als de gebruiker op de actieknop “Standpunt aanleveren” klikt om te reageren op de meldingstaak, kan
hij/zij mogelijk de beslissing inzake het recht te worden gehoord beïnvloeden. De gebruiker wordt dan
doorverwezen naar de pagina voor de taak “Standpunt aanleveren”.
Op die pagina kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:
• verzenden;
• opslaan als ontwerp;
• BTI-aanvraag bekijken;
• afdrukken;
• bijlage(n) downloaden;
• bijlage(n) uploaden;
• bijlage(n) verwijderen (geüpload door handelaar).

Figuur 9: Standpunt aanleveren

Registratienummer aanvraag
Het registratienummer van de BTI-aanvraag in onbewerkbaar formaat.
ID van het recht te worden gehoord
Het onderwerp van het proces in verband met het recht te worden gehoord, dat is gestart door de
douaneautoriteit. Dit wordt in onbewerkbaar formaat gepresenteerd.
Redenen voor beschikking
De tekstuele redenen voor de beschikking, zoals aangeleverd door de douaneautoriteit.
Bijlagen
De eventuele door de douaneautoriteit aangeleverde bestanden ter ondersteuning van het proces
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inzake het recht te worden gehoord.
Standpunt13
Hier kan de handelaar zijn/haar standpunt voor het proces inzake het recht te worden gehoord,
schriftelijk aanleveren. (Verplicht veld.)
Aanvullend standpunt?
De handelaar kan aangeven of hij/zij een aanvullend standpunt zal aanleveren. (Facultatief.)
Bijlagen
De eventuele door de handelaar aangeleverde bestanden bij het standpunt. Het is altijd mogelijk
geselecteerde bestanden te verwijderen in geval van een fout.

13

Dit is een verplicht veld.
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4.1.4. Aanvullend standpunt aanleveren
Als de gebruiker op de actieknop “Aanvullend standpunt aanleveren” klikt om te reageren op de
meldingstaak, kan hij/zij mogelijk de beslissing inzake het recht te worden gehoord beïnvloeden.
Op de pagina van de meldingstaak “Aanvullend standpunt aanleveren” kunnen de volgende acties
worden uitgevoerd:
• verzenden;
• opslaan als ontwerp;
• BTI-aanvraag bekijken;
• afdrukken;
• bijlage(n) downloaden;
• bijlage(n) uploaden.

Figuur 10: Aanvullend standpunt aanleveren

Registratienummer BTI-aanvraag
Het registratienummer van de BTI-aanvraag in onbewerkbaar formaat.
ID van het recht te worden gehoord
Het onderwerp van het proces in verband met het recht te worden gehoord, dat is gestart door de
douaneautoriteit. Dit wordt in onbewerkbaar formaat gepresenteerd.
Redenen voor beschikking
De tekstuele redenen voor de beschikking, zoals aangeleverd door de douaneautoriteit.
Bijlagen (onder redenen voor beschikking)
De eventuele door de douaneautoriteit aangeleverde bestanden ter ondersteuning van het proces
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inzake het recht te worden gehoord.
Standpunt
Hier kan de handelaar zijn/haar oorspronkelijke standpunt aanleveren voor het proces inzake het recht
te worden gehoord.
Bijlagen (onder standpunt)
De eventuele door de handelaar aangeleverde bestanden bij het standpunt.
Aanvullend standpunt
Indien de handelaar bij het versturen van het standpunt heeft aangegeven (aangevinkt) dat hij/zij in de
nabije toekomst en binnen de gestelde termijn (maximaal dertig dagen) een aanvullend standpunt zou
aanleveren, kan hij/zij het aanvullende standpunt hier schriftelijk aanleveren.
Bijlagen (onder aanvullend standpunt)
De eventuele door de handelaar aangeleverde bestanden bij het aanvullende standpunt. Er is altijd de
mogelijkheid geselecteerde bestanden te verwijderen in geval van een fout.
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4.1.5. BTI-aanvraagverzoek bewerken
Wanneer

de

gebruiker

op

het

actie-icoontje

BTI-AANVRAGEN)

op

het

vorige

tabblad

(4.

Mijn

klikt, onder de tabel “Mijn BTI-aanvraagverzoeken”, wordt hij/zij
doorverwezen naar de pagina waar hij/zij het BTI-aanvraagverzoek kan bewerken. In feite komt de
gebruiker dan weer op de pagina 3. BTI-aanvraagverzoek creëren terecht.
Op die pagina kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:
• verzenden;
• opslaan als ontwerp;
• sjabloon voor bestand downloaden;
• sjabloon voor bestand uploaden;
• annuleren.
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Figuur 11: BTI-aanvraagverzoek bewerken

Identificatie BTI-aanvraagverzoek: Formulier met basisinformatie over het BTI-aanvraagverzoek, al
ingevuld bij het creëren van het verzoek.
Land waar de BTI-aanvraag wordt ingediend:
Standaard wordt hier het land van de handelaar ingevuld (land van de aanvrager), in onbewerkbaar
formaat.
Naam BTI-aanvraagverzoek:
De naam van het betreffende BTI-aanvraagverzoek in onbewerkbaar formaat.

KADER 1: Aanvrager:
BTI-aanvraagverzoek.

Alle

informatie

in

verband

met

de

handelaar/aanvrager

van

dit

EORI-nummer:
Het EORI-nummer van de handelaar voor wie de aanvraag wordt ingediend. Het EORI-nummer wordt
automatisch ingevuld en kan niet worden bewerkt.
Naam:
De handelsnaam van de aanvrager.
Straat en huisnummer:
De straat en het huisnummer van het handelsadres van de aanvrager.
Postcode:
De postcode van het handelsadres van de aanvrager.
Plaats:
De plaats van het handelsadres van de aanvrager.
Land:
Het land van de aanvrager.

KADER 2: Plaats waar de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden wordt bijgehouden of
toegankelijk is: Gegevens van de aanvrager indien de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden niet
wordt bijgehouden of niet toegankelijk is in het land van de aanvrager.
UN/LOCODE:
Code voor handels- en vervoerslocaties van de Verenigde Naties (UN/LOCODE). Gebruik de codes zoals
omschreven in de UN/LOCODE-codelijst per land. De UN/LOCODE of de adresgegevens eronder moeten
worden ingevuld indien de plaats van de hoofdboekhouding verschilt van het land van de aanvrager
(KADER 1).
Straat en huisnummer:
De straat en het huisnummer van de plaats waar de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden wordt
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bijgehouden of toegankelijk is.
Postcode:
De postcode van de plaats waar de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden wordt bijgehouden of
toegankelijk is.
Plaats:
De stad of het dorp waar de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden wordt bijgehouden of
toegankelijk is.
Land:
Het land waar de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden wordt bijgehouden of toegankelijk is.

KADER 3: Douanevertegenwoordiger: Verplicht wanneer de handelaar wordt vertegenwoordigd. De
naam en de adresgegevens van de douanevertegenwoordiger. In ieder geval moet het EORI-nummer
worden vermeld.
EORI-nummer vertegenwoordiger:
Het EORI-nummer van de douanevertegenwoordiger van de betreffende aanvrager. Het EORI-nummer
van de douanevertegenwoordiger kan worden bewerkt en is verplicht.
Naam vertegenwoordiger:
De naam van de douanevertegenwoordiger.
Straat en huisnummer vertegenwoordiger:
De straat en het huisnummer van de douanevertegenwoordiger.
Postcode vertegenwoordiger:
De postcode van de douanevertegenwoordiger.
Plaats:
De plaats van de douanevertegenwoordiger.
Land:
Het land van de douanevertegenwoordiger.

KADER 4: Contactpersoon verantwoordelijk voor de aanvraag: Hier worden gegevens aangeleverd van
de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de aanvraag. Van de velden “Telefoonnummer”,
“Faxnummer” en “E-mailadres” moet er ten minste één zijn ingevuld.
Naam contactpersoon:
De naam van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het betreffende BTI-aanvraagverzoek.
E-mailadres contactpersoon:
Het e-mailadres van de
BTI-aanvraagverzoek.

contactpersoon

die
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Faxnummer contactpersoon:
Het faxnummer van de contactpersoon
BTI-aanvraagverzoek.

die

verantwoordelijk

is

voor

het

betreffende

KADER 5: Vernieuwing van een BTI-beschikking: De vereiste gegevens wanneer het aanvraagverzoek de
vernieuwing van een BTI-beschikking betreft.
Land beschikking:
Het land van de beschikking die moet worden vernieuwd.
Soort beschikking:
De soort beschikking die moet worden vernieuwd. Standaard is de soort beschikking altijd BTI.
Referentienummer beschikking:
Het referentienummer van de beschikking die moet worden vernieuwd.
Begindatum geldigheid beschikking:
De begindatum van de geldigheid van de beschikking die moet worden vernieuwd.
Goederencode beschikking:
De goederencode van de beschikking die moet worden vernieuwd.

KADER 6: Soort transactie: Gegevens met betrekking tot de douaneprocedures waarvoor de
BTI-beschikking is bedoeld.
Soort transactie:
Hier wordt aangegeven of de aanvraag betrekking heeft op het in het vrije verkeer brengen (1), een
bijzondere regeling (2) of uitvoer (3).
Bijzondere regeling:
Gegevens met betrekking tot de bijzondere regeling zijn uitsluitend verplicht als de soort transactie
hierboven is vastgesteld op “Bijzondere regeling”.

KADER 7: Douanenomenclatuur: De douanenomenclatuur voor een bepaalde code.
Douanenomenclatuur:
De soort nomenclatuur kan een van de volgende soorten zijn:
1. GN = “Gecombineerde Nomenclatuur”;
2. TC = “Taric (Tarif Communautair)”;
3. UR = “Uitvoerrestitutie”;
4. AN = “Andere nomenclatuur”.
Andere nomenclatuur:
Gegevens met betrekking tot de soort “Andere nomenclatuur”. Dit veld is verplicht wanneer in het veld
“Douanenomenclatuur” is gekozen voor “AN” (andere nomenclatuur).
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KADER 8: Goederencode: De code van de douanenomenclatuur waaronder de goederen in de
douanenomenclatuur moeten worden ingedeeld. Afhankelijk van de in KADER 7 geselecteerde soort
nomenclatuur gelden de volgende beperkingen:
1. GN: De acht cijfers van de code van de gecombineerde nomenclatuur moeten worden
vermeld. De Taric-code moet niet worden vermeld.
2. TC: De acht cijfers van de code van de gecombineerde nomenclatuur moeten worden vermeld.
De Taric-code moet worden vermeld. De aanvullende Taric-codes en aanvullende nationale
codes kunnen ook worden vermeld.
3. UR: De acht cijfers van de code van de gecombineerde nomenclatuur moeten worden vermeld.
De Taric-code moet niet worden vermeld. De aanvullende Taric-codes moeten worden vermeld
als aanvullende code voor uitvoerrestitutie. Aanvullende nationale codes kunnen worden
vermeld.
4. AN: Iedere combinatie van velden en waarden is toegestaan.
Code van de gecombineerde nomenclatuur:
De GN die de tariefindeling van goederen bepaalt.
Taric-code:
De Taric-extensie.
Aanvullende Taric-code:
Aanvullende Taric-code. Er kunnen maximaal twee aanvullende codes van toepassing zijn (zie ook het
veld hieronder).
Aanvullende nationale code:
De aanvullende nationale code.

KADER 9: Omschrijving van de goederen: Hier worden de goederen in voldoende detail beschreven om
deze te kunnen herkennen. Er moet in ieder geval een omschrijving worden aangeleverd, en eventueel
een of meerdere afbeeldingen.
Omschrijving van de goederen:
De omschrijving moet ten minste een van deze gegevens omvatten, maar het liefst allemaal:
- fysieke beschrijving: details van de bijzondere kenmerken van de goederen;
- functie of gebruik: details van de functie van de goederen of van waar deze voor worden
gebruikt;
- samenstelling: details van de samenstelling van de goederen;
- kenmerken van de onderdelen/ingrediënten: details van de bijzondere kenmerken van de
goederen (verpakking, formaat, kleur enz.).
Afbeeldingen:
Eventueel: een of meerdere afbeeldingen van de goederen.
KADER 10: Handelsbenaming en aanvullende informatie (vertrouwelijke informatie): De omschrijving
en afbeeldingen van de handelsbenaming.
Omschrijving:
De omschrijving van de handelsbenaming.
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Afbeeldingen:
Afbeeldingen van de handelsbenaming.

KADER 11: Monsters, stalen enz.: Er kan om fysieke monsters worden verzocht door de
douaneautoriteiten. De monsters kunnen op een fysieke locatie worden aangeleverd. De genomen
monsters kunnen op verzoek aan de aanvrager worden teruggegeven. In dit kader wordt aangegeven of
er monsters zijn aangeleverd en om wat voor monsters het gaat. Ook kan hier worden aangegeven of de
monsters na het onderzoek van de douaneautoriteiten moeten worden teruggegeven.
Indicatoren:
Indien er fysieke producten zijn aangeleverd, kan hier worden aangegeven om wat voor producten het
gaat.
Teruggave van de monsters:
De aanvrager kan aangeven dat hij wil dat de door hem aangeleverde producten aan hem worden
teruggegeven.

KADER 12: Andere BTI-aanvragen en andere BTI’s in uw bezit: Aangeleverde gegevens indien de
aanvrager bij andere douanekantoren of in andere lidstaten een BTI voor identieke of soortgelijke
goederen heeft aangevraagd of ontvangen.
Andere BTI-aanvragen en andere BTI’s in uw bezit:
Er kunnen gegevens worden aangeleverd indien de aanvrager bij andere douanekantoren of in andere
lidstaten een BTI voor identieke of soortgelijke goederen heeft aangevraagd of ontvangen. Via een
speciale knop is een aanvullende functie beschikbaar waarmee de BTI’s in het centrale systeem kunnen
worden gecontroleerd. De betreffende velden zijn:
• land van aanvraag: het land waar de BTI-aanvraag is ingediend;
• plaats van aanvraag: de plaats waar de BTI-aanvraag is ingediend;
• datum van aanvraag: de datum waarop de BTI-aanvraag is ingediend;
• land BTI: het land waar de BTI is afgegeven;
• soort BTI-beschikking: de soort beschikking (is altijd BTI). Kan leeg zijn in geval van BTI’s van
voor 1.10.2017;
• referentienummer BTI: het referentienummer van de BTI-beschikking;
• begindatum BTI-beschikking: de begindatum van de geldigheid van de BTI-beschikking;
• goederencode BTI: de goederencode.
BTI’s controleren:
Hier wordt gecontroleerd of de BTI’s waarnaar in de gegevensgroep “Overige BTI’s” is verwezen,
bestaan (het BTI-land en het BTI-referentienummer moeten worden aangeleverd). Als ze bestaan,
worden de overige velden in de gegevensgroep (die verband houden met de gegevens van de BTI)
ingevuld. Met de knop
controleren.

kan de gebruiker de juistheid van de opgegeven BTI-beschikking

KADER 13: BTI-beschikkingen afgegeven aan andere houders: Deze groep is facultatief. Hier worden
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gegevens aangeleverd indien de aanvrager weet dat er voor identieke of soortgelijke goederen al BTI’s
zijn afgegeven aan andere houders.
BTI-beschikkingen afgegeven aan andere houders:
De betreffende velden zijn:
1. land: het land waar de BTI is afgegeven;
2. soort beschikking: de soort beschikking (is altijd BTI). Kan leeg zijn in geval van BTI’s van voor
1.10.2017;
3. referentienummer: het referentienummer van de BTI-beschikking;
4. begindatum beschikking: de begindatum van de geldigheid van de BTI-beschikking;
5. goederencode: de goederencode.

KADER 14: Hangende juridische of bestuursrechtelijke procedures: Hier worden gegevens aangeleverd
indien de aanvrager op de hoogte is van hangende gerechtelijke of bestuursrechtelijke procedures met
betrekking tot een tariefindeling in de EU, of van een reeds uitgesproken gerechtelijke beslissing in de EU
inzake de tariefindeling met betrekking tot de goederen.
Hangende juridische of bestuursrechtelijke procedures:
De betreffende velden zijn:
1. land: de landcode van het gerecht;
2. naam van het gerecht: de naam van het gerecht;
3. gegevens hoofdadres gerecht:
4. adres – straat en huisnummer;
5. adres – postcode;
6. adres – plaats;
7. adres – land;
8. referentienummer procedure: het referentienummer van de juridische/bestuursrechtelijke
procedures.

KADER 15: Datum en authenticatie: Gegevens in verband met de datum en de authenticatie van het
aanvraagverzoek.
Datum en authenticatie:
De betreffende velden zijn:
1. datum: de datum van het aanvraagverzoek kan nooit worden bewerkt en wordt altijd
automatisch ingevuld met de datum van de betreffende dag;
2. handtekening: dit is een standaard tekstveld, waarin wordt verklaard dat de handelaar via
UUM&DS wordt geïdentificeerd en geauthenticeerd.

KADER 16: Aanvullende informatie: Gegevens in verband met de datum en de authenticatie van het
aanvraagverzoek.
Aanvullende informatie:
De aanvrager kan aanvullende informatie aanleveren in de vorm van een tekst, vergezeld van een of
meerdere bijlagen, voorzien van een bijlage-ID en de informatie in de volgende velden:
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• omschrijving: een korte omschrijving van de door de gebruiker aangeleverde bijlage, d.w.z. het
doel ervan;
• datum: de standaarddatum/het moment van uploaden;
• type: het MIME-type, d.w.z. JPEG, PDF, DOC.
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4.1.6. BTI-aanvraagverzoek bekijken
Vanaf de pagina Mijn BTI-aanvragen 4. Mijn BTI-aanvragen kan de handelaar de
BTI-aanvraagverzoeken bekijken die hij/zij heeft gecreëerd. Deze gehele pagina kan niet worden
bewerkt.
Op de pagina “BTI-aanvraagverzoek bekijken” kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:
• creëren op basis van sjabloon;
• 4.1.5. BTI-aanvraagverzoek bewerken (alleen beschikbaar als het BTI-aanvraagverzoek door de
douaneautoriteit is behandeld);
• verwijderen (het gehele BTI-aanvraagverzoek wordt verwijderd. Alleen beschikbaar als het verzoek nog
niet door de douaneautoriteit is behandeld).
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Figuur 12: BTI-aanvraagverzoek bekijken

Creëren op basis van sjabloon:
Door op deze knop te klikken kan de gebruiker een BTI-aanvraagverzoek creëren op basis van een
sjabloon.
Bewerken:
Wanneer de gebruiker hierop klikt, wordt hij/zij doorverwezen naar de pagina
BTI-aanvraagverzoek bewerken.
Verwijderen:
De handelaar kan het BTI-aanvraagverzoek verwijderen door op de onderstaande knop te klikken.
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5. MIJN BTI-BESCHIKKINGEN
BTI-

Wanneer de gebruiker naar 5. Mijn
BESCHIKKINGEN gaat aan de linkerkant van het scherm,
kan hij/zij een geconsolideerde tabel bekijken met alle BTI-beschikkingen waarvoor hij/zij een houder is.
De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:
• een BTI-beschikking bekijken;
• een BTI-beschikking downloaden (in CSV-formaat).

Figuur 13: Mijn BTI-beschikkingen

Bekijken:
De gebruiker wordt doorverwezen naar de pagina “BTI-beschikking bekijken”, waar hij/zij de
betreffende BTI-beschikking kan bekijken.
CSV-bestand downloaden:
De gebruiker kan de gehele tabel met BTI-beschikkingen in CSV-formaat downloaden.

Disclaimer: enkel de BTI-beschikkingen waarin het EORI-nummer van de houder is gespecificeerd,
worden weergegeven. Oudere BTI-beschikkingen waarvoor geen EORI-nummer van de houder is
verstrekt, staan niet in de lijst.
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5.1 BTI-beschikking bekijken

BTI-

Wanneer de gebruiker op het
-icoontje klikt op de pagina 5. Mijn
BESCHIKKINGEN,
wordt hij/zij doorverwezen naar een onbewerkbare weergave van de BTI-beschikking, zoals hieronder te
zien is.
De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:
• verlengd gebruik aanvragen;
• afdrukken.

Figuur 14: BTI-beschikking bekijken

Tabel van het recht te worden gehoord:
Uiterste termijn:
De uiterste termijn voor het aanleveren van het standpunt.
Redenen voor beschikking:
De redenen voor de negatieve beschikking van de douaneautoriteit.
Standpunt:
Standpunt, zoals aangeleverd door de handelaar.
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Aanvullend standpunt?
Hier wordt het aangegeven als de handelaar voornemens is een aanvullend standpunt te verstrekken
aan de douaneautoriteit.
Aanvullend standpunt:
Het door de handelaar aangeleverde aanvullende standpunt.
Uitkomst van het recht te worden gehoord:
De uitkomst van het recht te worden gehoord, zoals bepaald door de douaneautoriteit (positief of
negatief).
Rechtvaardiging uitkomst van het recht te worden gehoord:
De door de douaneautoriteit aangeleverde rechtvaardiging voor de negatieve of positieve beslissing in
verband met de BTI-beschikking.
Referentienummer:
Het unieke referentienummer de BTI-beschikking.

Tabel verzoek om verlengd gebruik:
Rechtvaardiging van verzoek:
De handelaar levert de rechtvaardiging aan van de periode van verlengd gebruik van de BTI-beschikking.
Lidstaat waar de goederen worden ingeklaard:
De handelaar stelt een lidstaat voor waar de goederen worden ingeklaard.
Voorgestelde hoeveelheid:
De handelaar stelt de hoeveelheid in de verlengde periode voor.
Voorgestelde eenheid van de hoeveelheid:
De handelaar stelt de eenheid van de hoeveelheid voor.
Beschikking:
Beschikking van de douaneautoriteit.
Rechtvaardiging beschikking:
De rechtvaardiging van de douaneautoriteit voor weigering van het verzoek van de handelaar om
verlengd gebruik.
Referentienummer:
Het unieke referentienummer de BTI-beschikking.
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5.1.1. Verlengd gebruik aanvragen
Wanneer de gebruiker naar de pagina 5.1 BTI-beschikking bekijken gaat en op de functieknop
“Verlengd gebruik aanvragen” klikt, wordt hij/zij doorverwezen naar de onderstaande pagina.
De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:
• verzenden;
• verwijderen;
• opslaan als ontwerp;
• annuleren;
• bestand uploaden.

Figuur 15: Verlengd gebruik aanvragen

Verlengd gebruik aanvragen – referentienummer BTI-beschikking:
Het unieke referentienummer van de BTI-beschikking staat bovenin het scherm.
Rechtvaardiging verzoek:
Een tekstuele rechtvaardiging van het verzoek om verlengd gebruik voor deze specifieke
BTI-beschikking.
Lidstaat/lidstaten waar de goederen worden ingeklaard:
De lidstaat waar de goederen worden ingeklaard.
Hoeveelheid:
Een door de handelaar voorgestelde hoeveelheid.
Eenheid van de hoeveelheid:
De voorgestelde eenheid van de hierboven voorgestelde hoeveelheid.
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Wanneer de gebruiker op de functieknop
klikt, verschijnt het onderstaande pop-upvenster.
Van daaruit kan de gebruiker door zijn/haar lokale schijf bladeren en het bestand/de bestanden
uploaden.

Figuur 16: Verlengd gebruik aanvragen – bestanden uploaden

ID van bestand:
Een verplicht veld waar de gebruiker een titel kan aanleveren voor het bestand dat hij/zij gaat uploaden.
Omschrijving:
Een facultatief veld waar de gebruiker het bestand dat hij/zij gaat uploaden, kan omschrijven.
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5.1.2. Standpunt aanleveren
Op de pagina 5.1 BTI-beschikking bekijken kan de handelaar een standpunt aanleveren voor een lopend
proces inzake het recht te worden gehoord. Daarna wordt de onderstaande pagina weergegeven.
De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:
• verzenden;
• opslaan als ontwerp;
• BTI-beschikking bekijken;
• afdrukken;
• bijlage(n) uploaden;
• bijlage(n) verwijderen.

Figuur 17: Standpunt aanleveren – BTI-beschikking

Referentienummer beschikking:
Het unieke referentienummer de BTI-beschikking.
ID van het recht te worden gehoord:
De unieke ID van het betreffende proces inzake het recht te worden gehoord.
Redenen voor beschikking:
De door de douaneautoriteit aangeleverde redenen voor de beschikking om een proces inzake het recht
te worden gehoord, te beginnen.
Bijlagen:
Een of meerdere door de douaneautoriteit aangeleverde bestanden bij het proces inzake het recht te
worden gehoord. Deze bestanden kunnen worden gedownload.
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Standpunt:
De tekstuele omschrijving die de handelaar als standpunt aanlevert. (Verplicht veld.)
Aanvullend standpunt?
Hier wordt aangegeven of de handelaar in de toekomst een aanvullend standpunt zal aanleveren.
Bijlagen:
Een of meerdere bestanden die door de handelaar kunnen worden aangeleverd ter ondersteuning van
zijn/haar standpunt.

5.1.3. Aanvullend standpunt aanleveren
Op de pagina 5.1 BTI-beschikking bekijken kan de handelaar een standpunt aanleveren voor een lopend
proces inzake het recht te worden gehoord. Daarna wordt de onderstaande pagina weergegeven.
De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:
• verzenden;
• opslaan als ontwerp;
• BTI-beschikking bekijken;
• afdrukken;
• bijlage(n) uploaden;
• bijlage(n) verwijderen.

Figuur 18: Standpunt aanleveren – BTI-beschikking

Referentienummer BTI-beschikking:
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Het unieke referentienummer de BTI-beschikking. (Onbewerkbaar.)
ID van het recht te worden gehoord:
De unieke ID van het betreffende proces inzake het recht te worden gehoord. (Onbewerkbaar.)
Redenen voor beschikking:
De door de douaneautoriteit aangeleverde redenen voor de beschikking om een proces inzake het recht
te worden gehoord, te beginnen. (Onbewerkbaar.)
Bijlagen:
Een of meerdere door de douaneautoriteit aangeleverde bestanden bij het proces inzake het recht te
worden gehoord. Deze bestanden kunnen worden gedownload.
Standpunt:
Het door de handelaar aangeleverde standpunt.
Bijlagen:
Een of meerdere in reactie door de handelaar aangeleverde bestanden bij het standpunt. Deze
bestanden kunnen worden gedownload.
Aanvullend standpunt:
De tekstuele omschrijving van het door de handelaar aangeleverde aanvullende standpunt.
Bijlagen:
Een of meerdere in reactie door de handelaar aangeleverde bestanden bij het aanvullende standpunt.
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6. MIJN RECHT TE WORDEN GEHOORD
Via deze optie kan de gebruiker alle gevallen van het recht te worden gehoord bekijken waarbij hij/zij
betrokken is. In een tabel zijn de lopende of afgeronde processen inzake het recht te worden gehoord te
zien. De pagina is te bereiken via het Navigatiemenu aan de linkerkant.
De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:
• recht te worden gehoord bekijken;
• reageren op een recht te worden gehoord;
• afdrukken;
• de resultatentabel in CSV-formaat downloaden.

Figuur 19: Mijn recht te worden gehoord

Redenen voor beschikking:
De door de douaneautoriteit aangeleverde redenen voor de beschikking om een proces inzake het recht
te worden gehoord, te beginnen. De gebruiker kan op de hyperlink klikken om de volledige informatie te
bekijken.
Uiterste termijn:
De uiterste datum waarop de handelaar zijn/haar standpunt kan aanleveren.
Standpunt:
Het (nog niet) door de handelaar aangeleverde standpunt.
Aanvullend standpunt?
Hier wordt aangegeven of de handelaar een aanvullend standpunt heeft aangeleverd of zal aanleveren.
Aanvullend standpunt:
De tekstuele omschrijving van het door de handelaar aangeleverde aanvullende standpunt. De gebruiker
kan op de hyperlink klikken om de volledige informatie te bekijken.
Uitkomst van het recht te worden gehoord:
De uitkomst van het proces inzake het recht te worden gehoord.
Rechtvaardiging uitkomst van het recht te worden gehoord:
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De rechtvaardiging van de positieve of negatieve uitkomst van het proces inzake het recht te worden
gehoord.
Registratienummer:
Het unieke registratienummer van de BTI-aanvraag waarmee het proces inzake het recht te worden
gehoord verband houdt.
Referentienummer BTI-beschikking:
Het unieke referentienummer van de betreffende BTI-beschikking.
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7. MIJN MELDINGEN BEKIJKEN
De gebruiker klikt op de link Dashboard (functie van het Algemeen portaal voor handelaren) in het
Navigatiemenu.

Figuur 20: Navigatiemenu (met GTP-functies)

De toepassing geeft een overzicht van de meldingen voor de ingelogde marktdeelnemer (handelaar) – in
de vorm van een tabel die kan worden opgedeeld in pagina’s en kan worden gesorteerd, zoals hieronder
te zien is.
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Figuur 21: Dashboard – Meldingen (informatief/taak)

De gebruiker kan op een melding (een rij van de tabel) klikken om naar de pagina van de betreffende
melding te gaan. Let op: dit is een algemene functie van het Algemeen portaal voor handelaren en niet
van het EBTI-STP.
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8. OP EEN MELDING REAGEREN
De handelaar kan op de volgende meldingen reageren (taakgericht):
• aanvullende informatie aanleveren;
• standpunt aanleveren;
• aanvullend standpunt aanleveren.
Op de bovenstaande taakgerichte meldingen kan via de volgende pagina’s worden gereageerd:
• 4.1 BTI-aanvraag bekijken;
• 5.1 BTI-beschikking bekijken;
• 6. Mijn recht te worden GEHOORD;
• 7. Mijn meldingen BEKIJKEN (dashboard).
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8.1. Aanvullende informatie aanleveren
De gebruiker kan reageren op de melding Aanvullende informatie aanleveren via 4.1 BTI-aanvraag
bekijken of via het dashboard in het Navigatiemenu. Wanneer de gebruiker de betreffende melding
opent, wordt de onderstaande pagina weergegeven.
De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:
• verzenden;
• opslaan als ontwerp;
• BTI-aanvraag bekijken;
• afdrukken.

Figuur 22: Aanvullende informatie aanleveren

Zie het gedeelte 4.1.2. Aanvullende informatie aanleveren voor meer informatie over ieder veld.
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8.2. Standpunt aanleveren
De gebruiker kan reageren op de melding Standpunt aanleveren via 4.1 BTI-aanvraag bekijken, via
5.1 BTI-beschikking bekijken of via het dashboard in het Navigatiemenu. Wanneer de gebruiker de
betreffende melding opent, wordt de onderstaande pagina weergegeven.
De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:
• verzenden;
• opslaan als ontwerp;
• BTI-aanvraag bekijken/BTI-beschikking bekijken;
• afdrukken.
Belangrijke opmerking: de melding kan betrekking hebben op een BTI-aanvraag of op een
BTI-beschikking.

Figuur 23: Standpunt aanleveren

Zie voor meer informatie over ieder veld het gedeelte 4.1.3. Standpunt aanleveren als de melding
betrekking heeft op een BTI-aanvraag, en 5.1.2. Standpunt aanleveren als de melding betrekking heeft
op een BTI-beschikking.
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8.3. Aanvullend standpunt aanleveren
De gebruiker kan reageren op de melding Standpunt aanleveren via 4.1 BTI-aanvraag bekijken, via
5.1 BTI-beschikking bekijken of via het dashboard in het Navigatiemenu. Wanneer de gebruiker de
betreffende melding opent, wordt de onderstaande pagina weergegeven.
De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:
• verzenden;
• opslaan als ontwerp;
• BTI-aanvraag bekijken;
• afdrukken.

Figuur 24: Aanvullend standpunt aanleveren

Zie voor meer informatie over ieder veld het gedeelte 4.1.4. Aanvullend standpunt
melding betrekking heeft op een BTI-aanvraag, en 5.1.3. Aanvullend standpunt
melding betrekking heeft op een BTI-beschikking.
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9. VERLENGD GEBRUIK VAN MIJN BTI-BESCHIKKING AANVRAGEN
Verlengd gebruik kan worden aangevraagd binnen 5.1 BTI-beschikking bekijken, bij de specifieke
beschikking waarvan de handelaar het gebruik wil verlengen. Wanneer de gebruiker op Verzoek om
verlengd gebruik klikt binnen 5.1 BTI-beschikking bekijken, wordt de onderstaande pagina
weergegeven.
De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:
• verzenden;
• opslaan als ontwerp;
• annuleren;
• bijlage(n) uploaden.

Figuur 25: Verlengd gebruik van mijn BTI-beschikking aanvragen

Zie het gedeelte 5.1.1. Verlengd gebruik aanvragen voor meer informatie over ieder veld.
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10. MIJN BTI-AANVRAAG INTREKKEN
Om intrekking van een BTI-aanvraag kan worden verzocht binnen de pagina 4.1 BTI-aanvraag bekijken.
Wanneer de gebruiker op BTI-aanvraag intrekken klikt, wordt de onderstaande pagina weergegeven.
De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:
• verzenden;
• opslaan als ontwerp;
• annuleren;
• afdrukken.

Figuur 26: Mijn BTI-aanvraag intrekken

Zie het gedeelte 4.1.1. Verzoek om intrekking voor meer informatie over ieder veld.
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11. WIE BEHANDELT MIJN BTI?
Welk douanekantoor behandelt mijn BTI? Hoe kan ik daar contact mee opnemen?
De lijst van douanekantoren die BTI’s behandelen per land, is online beschikbaar op de website van
DDS2. Klik op de link voor de meest recente lijst van douanekantoren. De gedetailleerde informatie over
ieder douanekantoor (regio, plaats, adres, contactgegevens enz.) is via dezelfde pagina beschikbaar door
op het referentienummer (Ref.Nr.) van ieder kantoor te klikken.
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12. EBTI-STP-ONLINEHELP (HTML-FORMAAT)
Hieronder staat de EBTI-STP-onlinehelp in HTML-formaat en in verkorte vorm, zodat het bestand qua
omvang door MS Word wordt geaccepteerd.

CD3-EBTI-STP-Online-Help-v.0.30.zip
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