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Omdeling door de gewestelijke directeurs aan :
- elke dienst belast met het bijhouden van een collectie;
- alle personeelsleden.

HET CONCEPT

1. Sedert 1 juni 2005 loopt tussen verschillende EU-lidstaten
een pilootproject NCTS-TIR. Het doel is om :
- de beëindiging en de zuivering van een TIR operatie binnen
het douanegebied van de Gemeenschap te versnellen door de terugzending van strook 2 van het TIR-carnet te vervangen door het
verzenden van de NCTS berichten (IE06 en IE18);
- zodoende te komen tot een doelmatige gegevensuitwisseling
en eenzelfde niveau van douanecontroles als in het kader van de
regeling communautair/gemeenschappelijk douanevervoer.
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DE DRAAGWIJDTE

2. Het NCTS-TIR zal worden toegepast op TIR-vervoer dat :
- in de Gemeenschap wordt beëindigd (invoer) of
- binnen dit douanegebied begint (uitvoer) of
- enkel dit douanegebied doorkruist (doorvoer).
Het NCTS-TIR is niet van toepassing in de EVA-landen
(Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) noch in de
andere bij de TIR-Overeenkomst aangesloten landen in Europa of
Azië.

DE WERKING VAN HET NCTS-TIR

3. Alhoewel de uitwisseling van de TIR-gegevens tussen de
douanediensten van de EU-lidstaten elektronisch verloopt wordt de
TIR-procedure niet opgeschort gedurende het TIR-vervoer over het
douanegebied van de Gemeenschap. Het papieren TIR-carnet zal de
goederen vergezellen en zal op het douanekantoor van bestemming
moeten worden aangeboden, omdat het onder andere blijft gelden als
bewijs van de internationale borg. Strook 2 van het TIR-carnet wordt
evenwel niet teruggezonden binnen het douanegebied van de Europese Unie. Formaliteiten met andere partijen dan de douaneautoriteiten van de Gemeenschap moeten nog steeds aan de hand van
het carnet TIR worden vervuld.

Normale procedure

4. Om gebruik te maken van het NCTS-TIR moet de aangever
zijn TIR-carnet bijkomend elektronisch indienen bij het kantoor van
vertrek of van binnenkomst.
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Iedere aangever die gebruik wil maken van het NCTS-TIR
moet gebruik maken van een uniek TIR-holder ID toegekend door de
TIR-organisaties. Na elektronische controle van de ingestuurde gegevens van de aangifte kent het computersysteem een uniek documentnummer MRN (Movement Reference Number) toe aan de betrokken aangifte. Dit MRN wordt vervolgens meegedeeld aan de
aangever. Deze moet zich nu met de goederen en een volgbriefje
waarop het MRN is vermeld aanbieden bij de douane voor eventuele
verificatie en het afdrukken van het NCTS-TIR-geleidedocument.
De betrokken ambtenaar beschikt over een elektronische
risicoanalyse om hem te helpen bij het nemen van de beslissing om
al dan niet tot verificatie over te gaan.
Wanneer de douane de goederen vrijgeeft wordt ten behoeve
van de aangever het NCTS-TIR-geleidedocument afgedrukt mag het
vervoer van de goederen naar het douanekantoor van bestemming of
van uitgang aanvangen. De aangever behoudt strook 2 van het TIRcarnet. Het NCTS-TIR-geleidedocument heeft als voornaamste functie het kenbaar maken van het MRN betreffende de zending die aan
het kantoor van bestemming wordt aangeboden. Dit geleidedocument vertoont veel overeenkomst met het enig document. Het geleidedocument gaat samen met een artikelenlijst wanneer meer dan
één soort goederen wordt vervoerd. In bijlage 1 bevindt zich een
voorbeeld van de lay-out van een geleidedocument en van een artikelenlijst.
Op het ogenblik van de vrijgave van de goederen stuurt het
kantoor van vertrek of van binnenkomst reeds een bericht naar het
aangegeven kantoor van uitgang of van bestemming. Deze berichten
en het AAR (Anticipated Arrival Record) naar het kantoor van bestemming of van uitgang kunnen door deze kantoren worden gebruikt voor het plannen van hun controles.
5. Wanneer de goederen en het NCTS-TIR-geleidedocument
op het douanekantoor van bestemming of van uitgang worden aangeboden, brengt de douane het MRN in de computer in en verschijnen
de gegevens van de aangifte automatisch op het scherm.
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Stam 2 wordt ingevuld en de strook 2 en het NCTS-TIR-geleidedocument worden behouden door het douanekantoor van bestemming of van uitgang. Onmiddellijk daarop stuurt dit kantoor een
bericht van aankomst (arrival advice) naar het kantoor van vertrek of
van binnenkomst. Dit bericht heeft enkel als doel de aankomst van
de goederen te melden en betekent als dusdanig nog niet dat de aangifte is gezuiverd.
Met behulp van de elektronische risicoanalyse beslist de
douane van het kantoor van bestemming of van uitgang al dan niet
over te gaan tot de verificatie van de goederen. Op te merken valt dat
de verificatie moet plaatsvinden aan de hand van gegevens in de
computer die kunnen worden afgedrukt en niet aan de hand van de
gegevens van het NCTS-TIR-geleidedocument. Binnen een beperkte
termijn moeten de controleresultaten met vermelding van de eventuele verificatie (control results) naar het kantoor van vertrek of binnenkomst worden gezonden. Indien geen onregelmatigheden werden
vastgesteld vindt op dat ogenblik de automatische aanzuivering van
de TIR-aangifte plaats op het kantoor van vertrek. In het tegengestelde geval staat het kantoor van vertrek in voor de verdere afhandeling van het geschil.
6. Bij rechtszaken naar aanleiding van een verschil tussen het
elektronisch TIR-carnet en het papieren TIR-carnet tellen overeenkomstig de TIR-Overeenkomst enkel de gegevens van het papieren
TIR-carnet.

Vereenvoudigde procedure

7. Voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure bij
aankomst TIR moet de vergunninghouder de aankomstmeldingen of
lossingsbemerkingen elektronisch zenden naar het NCTS. De bepalingen van de vergunning vereenvoudiging ter bestemming TIR worden toegepast met dien verstande dat de vergunninghouder de
aankomst van de goederen met een elektronisch bericht moet melden
aan de douane, die onmiddellijk een bericht van aankomst (arrival
advice) stuurt naar het betrokken kantoor van vertrek.
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Na verloop van een bepaalde wachttijd, die in de vergunning
is bepaald, kan over de goederen worden beschikt. Tijdens de wachttijd kan de douane tussenkomen voor verificatie. Ook hier zullen in
geval van verificatie de controleresultaten door de ambtenaren
worden ingebracht via hun eigen apparatuur. Indien de douane niet
ter plaatse is gaan verifiëren, dient de vergunninghouder de lossingsresultaten elektronisch door te zenden naar het kantoor van bestemming of van uitgang. Deze resultaten worden vervolgens door het
kantoor van bestemming of van uitgang naar het kantoor van vertrek
gezonden.

PERSPECTIEVEN VOOR UITBREIDING VAN HET
ELEKTRONISCH SYSTEEM OP LANGE TERMIJN

8. Op termijn zal het systeem aansluiten op elektronische gegevensuitwisselingsystemen van andere bij de TIR-Overeenkomst
aangesloten landen in Europa en Azië.

VOORDELEN VAN NCTS-TIR

9. De geïnformatiseerde procedure inzake de TIR-regeling zal
meerdere voordelen voor de douane opleveren :
- een ernstige beperking van de fraudemogelijkheden;
- het substantieel verkorten van de aanzuiveringstermijn
waardoor onnodige nasporingsprocedures worden vermeden en een
vermindering van de daaruit voortvloeiende kosten voor zowel de
douanediensten als voor de vervoerders;
- de douanediensten zullen de TIR-operaties zonder tijdsverschil (“in real time”) kunnen controleren wat tot minder onregelmatigheden en vergissingen zal leiden.
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INVOERING VAN HET NCTS-TIR
MET OVERGANGSFASE

10. In België zal het NCTS-TIR in twee fasen worden ingevoerd.
In een eerste fase die ingaat op 1 september 2008 zullen
alle TIR-carnets bij vertrek door de douanediensten van de hulpkantoren in het elektronisch systeem worden ingebracht. De aangevers zullen zonodig die diensten de nodige vertalingen moeten verstrekken om het inbrengen van de gegvens in het systeem te realiseren. De aangevers die het willen mogen de gegevens van het TIRcarnet ook zelf elektronisch vanuit hun instellingen insturen bij de
douane.
In een tweede fase zullen alle aangevers op 1 januari 2009
verplicht zijn om zelf de gegevens van de TIR-carnets bij vertrek en
bij aankomst elektronisch in te sturen.
11. Vanaf 1 september 2008 zullen de douanediensten van
de hulpkantoren ook alle met NCTS-TIR aankomende zendingen behandelen.
12. De terzake door de aangevers en de douanediensten gedetailleerde te volgen procedure zal voor de aanvang van de eerste fase
met een omzendbrief worden bekendgemaakt. Teneinde de aangevers en de douane reeds vertrouwd te maken met de gegevens die in
het systeem zullen moeten worden ingestuurd, worden de ten aanzien
van NCTS gewijzigde specificaties voor de berichten IE015 en
IE043 in bijlage 2 opgenomen.
Voor de Administrateur Douane en Accijnzen :
De Directeur, diensthoofd,
G. CAPIAU

BIJLAGE 1

BIJLAGE 1 (vervolg 1)

BIJLAGE 1 (vervolg 2)

BIJLAGE 1 (vervolg 3)

BIJLAGE 2

TECHNISCHE BERICHTSPECIFICATIES NCTS/TIR :
LIJST VAN DE AANPASSINGEN AAN DE
BERICHTEN IE015 EN IE043

Alle NCTS-berichten worden als dusdanig overgenomen binnen het project NCTS/TIR. De berichten IE015 en IE043 zijn structureel ongewijzigd gebleven maar er zijn wel enkele condities en
regels voor bepaalde velden toegevoegd.
1. Een nieuwe conditie (C9000) is toegevoegd aan het
attribuut “Aangiftetype (vak 1)” :
INDIEN de inhoud van het attribuut “Aangiftetype (vak 1)”
gelijk is aan de code ‘TIR’, DAN moet de code ‘b’ binnen het
attribuut “Zekerheidstype” verplicht worden vermeld, ANDERS mag
de code ‘b’ binnen het attribuut “Zekerheidstype” niet worden
gebruikt.
2. De code ‘b’ van het attribuut “Zekerheidstype” is toegevoegd aan de bestaande conditie C85 (zodat de datagroep “ZEKERHEIDSTELLING REFERENTIE” verplicht moet worden gebruikt).
3. Binnen de datagroep “ZEKERHEIDSTELLING REFERENTIE” is een nieuwe regel (R900) toegevoegd aan het attribuut
“Andere zekerheidstelling referentie” :
Ingeval de inhoud van het attribuut “Aangiftetype (vak 1)”
gelijk is aan de code ‘TIR’ dan moet het nummer van de TIR-carnet
worden vermeld in het attribuut “Andere zekerheidstelling referentie” en dit vermelde nummer moet hetzelfde nummer zijn, dat is
vermeld in het attribuut “Documentreferentie” voor het Documenttype ‘952’ in de datagroep VOORGELEGDE DOCUMENTEN/
CERTIFICATEN.
4. Binnen de datagroep VOORGELEGDE DOCUMENTEN/
CERTIFICATEN wordt het attribuut “Documenttype (vak 44)” conditioneel en de hierna vermelde conditie (C901) wordt toegevoegd :
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INDIEN de inhoud van het attribuut “Aangiftetype (vak 1)”
gelijk is aan de code ‘TIR’ DAN dient in het attribuut “Documenttype (vak 44)” tenminste één documentcode voor te komen met de
waarde ‘952"’, ANDERS is het gebruik van het attribuut “Documenttype (vak 44)” optioneel.
5. Binnen de datagroep VOORGELEGDE DOCUMENTEN/
CERTIFICATEN wordt het attribuut “Documentreferentie (vak 44)”
conditioneel en de hierna vermelde conditie (C902) wordt toegevoegd :
INDIEN de inhoud van het attribuut “Documenttype
(vak 44)” gelijk is aan de code ‘952’, DAN moet in het attribuut
“Documentreferentie (vak 44)” verplicht het nummer van het Carnet TIR worden vermeld, ANDERS is het gebruik van het attribuut
“Documentreferentie (vak 44)” optioneel.
Ingeval binnen het attribuut “Documenttype (vak 44) de
code ‘952’ is gebruikt, dan moet de gerelateerde documentreferentie
(het nummer van het Carnet TIR) voldoen aan het formaat ‘an10’ en
moet ook voldaan zijn aan het algoritme dat wordt gebruikt door het
IRU (International Road Transport Union).
6. Een nieuwe regel (R901) is op hoofding niveau toegevoegd
aan de datagroepen “DOUANEKANTOOR VAN VERTREK” en
“DOUANEKANTOOR VAN BESTEMMING” :
Indien de inhoud van het attribuut “Aangiftetype (vak 1)” gelijk is aan de code ‘TIR’ dan moet de iso-alfa-II-landcode dat voorkomt in de code van het kantoor van vertrek en/of bestemming (twee
eerste karakters) een code zijn van een lidstaat van de Europese Unie
(landregime ‘EEG’).
7. Een nieuwe regel (R902) is op hoofding niveau toegevoegd
aan de datagroep “DOUANEKANTOOR VAN DOORGANG” :
Indien de inhoud van het attribuut “Aangiftetype (vak 1)” gelijk is aan de code ‘TIR’, dan mag de datagroep “DOUANEKANTOOR VAN DOORGANG” niet worden gebruikt.
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8. Een nieuwe regel (R903) is op hoofding niveau toegevoegd
aan de datagroep “CONTROLERESULTATEN (vak D)” :
Indien de inhoud van het attribuut “Aangiftetype (vak 1)” gelijk is aan de code ‘TIR’, dan mag de inhoud van het attribuut “Controleresultaat” niet de code ‘A3’ bevatten.
Ter titel van inlichting kunnen alle gebruikte berichten
gevonden worden op de NCTS-site URL : http://fiscus.fgov.be/
interfdanl/bedrijven/e_diensten/NCTS/documentatie.htm

