Begeleidingsblad verzoek tot aansluiting op het NCTS
Aanvraag TIN (Trader Identification Number)
Overeenkomstig de omzendbrief nr. D.D. 242.115 betreffende de invoering van het NCTS (D.I.
521.103) moeten aangiften inzake communautair en gemeenschappelijk douanevervoer vanaf de
aansluiting van een douanekantoor op het NCTS-netwerk verplichtend elektronisch geschieden. De
data betreffende aansluiting van die kantoren is bekendgemaakt met de omzendbrief nr. D.D. 243.574
van 15 januari 2003 (D.I. 521.103). Vanaf 1 juli 2003 moet bovendien de regeling communautair en
gemeenschappelijk douanevervoer ook verplichtend op een NCTS-kantoor worden beëindigd.
Het verzoek tot aansluiting op het NCTS dient te geschieden met de hierna vermelde formulieren
a) het algemeen gegevensblad (zie bijlage 1)
b) naar gelang van het geval :
- het EDIFACT gegevensblad (zie bijlage 2)
het WEB gegevensblad (zie bijlage 3)
- het SADBEL-gegevensblad voor de reeds aangesloten SADBEL-gebruikers (zie bijlage 4)
- het inlichtingenblad voor de kandidaat-gebruikers van het geautomatiseerd
dedouaneringssysteem SADBEL OF MINI-SADBEL voorzien van de bijlage betreffende het
SADBEL NETWERK (zie bijlage 5)
c) de verbintenis t.o.v. de Administratie der douane en accijnzen (zie bijlage 6)
De behoorlijk ingevulde aanvraag dient te worden gezonden naar
FOD Financiën
Centrale Administratie der douane en accijnzen
Dienst Automatisering (DM) t.a.v.dhr. Duchène,
NORTH GALAXY - Toren A, 6de verdieping
Koning Albert II-laan 33, bus 37
1030 BRUSSEL
De voormelde dienst zal na de registratie van de gegevens u formeel het TIN en de andere gegevens
mededelen die voor de elektronische contacten in het kader van het NCTS moeten dienen.
Opmerkingen
a) De aanvraag dient te geschieden per vestiging waarvoor gebruik wordt gemaakt van het NCTS.
Derhalve dient voor elke vestiging een afzonderlijk aanvraag te worden ingediend.
b) Wanneer de in uw aanvraag vermelde gegevens moeten worden gewijzigd dient zulks zo spoedig
mogelijk aan de Centrale Administratie op het voormelde adres te worden medegedeeld. Op die
wijze zal de aansluiting niet worden verbroken.
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bijlage1

ALGEMEEN – GEGEVENSBLAD :

Identificatie van de firma :
…………………………….

Naam :
Gewenste communicatietaal : (2 talen te
schrappen)(*)

NL - DE - FR

Adres:
Straat en nummer :
Postcode :
Stad:

…………………………….
…………………………….
…………………………….

BTW-nummer :

…………………………….

Kontakten:
Naam kontaktpersoon:
Fax :
Telefoon :
E-mailadres :

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

(*)enkel voor Brussel en de Duitstalige gemeenschap
Informatie betreffende de zekerheidstelling :
Nummer :
geldig vanaf :
Type van zekerheid :
Douanekantoor waar de zekerheid is
gesteld:

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Voor het aanduiden van het van toepassing zijnde type van zekerheidstelling dient u, naar
gelang de vergunning, die daartoe door de Administratie der douane en accijnzen werd
verleend, van de volgende codes gebruik te maken.:
0:
vrijstelling van zekerheid
1:
doorlopende zekerheid
2:
zekerheid per aangifte
4:
zekerheidstelling voor vast bedrag
9:
zekerheid met meervoudig gebruik
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EDIFACT – GEGEVENSBLAD :
Enkel in te vullen door de firma’s die de EDIFACT-berichten via het X400
protocol gaan doorsturen.
Ter info : Momenteel ondersteunt de Administratie der douane en accijnzen enkel
het X400 protocol m.b.t. de EDIFACT-berichtgeving.
Binnen kort zal het ook mogelijk zijn de EDIFACT-berichtgeving via QMAIL
(SMTP) te verzenden/ontvangen. Details volgen later.
Adressering

UNB recipient identifier
•

Administratie der douane en accijnzen :
-

•

Test = BENCTSTEST

Economische operator :

…………………………….

Ter info : De economische operator is vrij zijn ‘recipient identifier’ zelf te
kiezen, maar hij dient deze wel mee te delen in zijn aanvraag tot
aansluiting.

X400 adressering binnen de testomgeving
•

Administratie der douane en accijnzen

-

MTA NAME :
PASSWORD :
C:
ADMD :
PRMD :
O:
OU1 :

MFDOUANE
MFD210
BE
RTT
MINFIN
BRUSSELS
NCTSTEST

-

PSAP :
SSAP :
TSAP :
NSAP :

MTA
MTA
MTA88-MFD
2238183 (DCS)
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•
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Economische operator :
- MTA NAME :
- PASSWORD :
- C:
- ADMD :
- PRMD :
- O:
- OU1 :
- PSAP :
- SSAP :
- TSAP :
- NSAP :
Of VAN-aansluitingen
- DEXX _mailbox
- SEAGHA_mailbox
Indien foutberichten
worden gegenereerd, e-mailadres
waar deze naartoe kunnen worden
gestuurd :

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

…………………………….
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WEB – GEGEVENSBLAD :
Enkel in te vullen door de firma’s die gebruik gaan maken van de WEBapplicatie (voorlopig ter informatie).
Identificatie van de firma:
Naam:

…………………………….

Kontakten:
Tel.nummer van de contactpersoon
voor wat de Webapplicatie betreft :

…………………………….

E-mailadres van de contactpersoon
voor wat de Webapplicatie betreft :

…………………………….
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SADBEL – GEGEVENSBLAD :
Enkel in te vullen door de firma’s die REEDS SADBEL-gebruiker zijn.

Identificatie van de firma:
Naam:
Te gebruiken Logical id(s) en paswoorden in het NCTS kader :
Logical Id
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Paswoord
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Bijlage 4
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
DOUANE EN ACCIJNZEN
R.A.C. Financietoren bus 37
Dienst Automatisering
1010 BRUSSEL
Tel
: 02/210.30.73
Fax
: 02/210.31.10
Referentie DM :

................................

I. INLICHTINGENFORMULIER EN VERBINTENIS TE ONDERTEKENEN DOOR DE
KANDIDAAT-GEBRUIKER VAN HET GEAUTOMATISEERD
DEDOUANERINGSSYSTEEM SADBEL OF MINI-SADBEL
A.

ALGEMENE INLICHTINGEN
Firmabenaming
Adres :

…........................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Een afschrift van de statuten van uw firma bijvoegen. Wijzigingen aan deze statuten moeten
aan de dienst Automatisering worden meegedeeld met verwijzing naar de Sadbelmachtiging.

Inschrijvingsnummer :

....................................................................

Nummer kredietrekening 49 :

.....................................................

Betrokken douanekantoor :

.....................................................

Voorziene datum van de testfase :..........................................................................
Voorziene datum van de reële fase : ..........................................................................
B.

BESCHRIJVING VAN DE APPARATUUR EN AANSLUITING

B1. Uw apparatuur :
Merk en type van de hardware :

............................................................................................

Merk en type van de software :

............................................................................................

B2. Ingave van de gegevens :
Aantal gebruikte terminals : .....................................................
Aantal logische connecties (LID’S) :

.......................................

B3. Drukken van de documenten :
Aantal te gebruiken printers : .............................................
Drukdichtheid (karakters/duim) : 12 of 121/2 - “FORM FEED” en/of “AUTOMATIC
DISCONNECT” Speciale karakterstring op het einde v/h laatste document (3 left brackets) ? 1

1

Schrappen wat niet past en in voorkomend geval aanvullen.
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B4. Aard van de Belgacom-verbinding + gebruikt protocol:
Sadbel netwerk (zie bijlage) : .........................................................................................………
Lijnnummer of DCS-abonnementnummer :

.............................................................……...

Indien rechtstreekse verbinding -> type en merk van de gebruikte modems (documentatie
bijvoegen) :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..........…………………………………………………………………………………………..............
BIJZONDERE INLICHTINGEN
Te contacteren personen :
a.

Administratief : Naam : ....................................................
Telefoon :

.........................................….

Functie : ..........……….…….
Fax :

..........….…….….

E-mail : ..........................................…..……. (voor de ontvangst van de
recente Sadbelwijzigingen)
b.
c.

Hardware :
Software :

Naam : ....................................................

Functie : ..........……………….

Telefoon :

Fax :

.........................................….

..........….………….

Naam : ....................................................

Functie : ..........……………….

Telefoon :

Fax :

...........................................

Werkt u met uw eigen apparatuur ?
Indien neen, van wie ?

ja/ neen ?

..........….………..

1

………………………………………………………………………………......
……………………..................................................................................…
……...........................................................................................................

Het schriftelijk akkoord van voornoemde firma bijvoegen.

1

Schrappen wat niet past en in voorkomend geval aanvullen.
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II. VERBINTENIS 2
De ondergetekende verbindt er zich toe de ambtenaren van de Administratie der douane en
accijnzen toe te laten de lokalen te betreden waar materiaal staat opgesteld en/of gebruikt wordt
voor het insturen en/of verwerken van Sadbelaangiften. Bovendien heeft de douane het recht
alle programma’s welke gebruikt worden voor het verwerken van de Sadbelaangiften in te zien
en te controleren.
Hierbij wordt een afschrift van de huidige statuten van de firma toegevoegd. Alle wijzigingen
hieromtrent moeten meegedeeld worden aan de dienst Automatisering met verwijzing naar de
Sadbelmachtiging.
1. De verantwoordelijke van de firma :

2. De verantwoordelijke van de firma :

Datum

Datum

Functie

Functie

Handtekening

Handtekening

Naam en initialen van de voornamen

Naam en initialen van de voornamen

2

Deze verbintenis is slechts geldig indien zij voor goedkeuring ondertekend is door
de persoon (personen) die krachtens de statuten van de firma terzake bevoegd is (zijn) de firma
in rechte te verbinden.
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Bijlage bij het SADBEL-inlichtingenblad :

SADBEL

NETWERK

Mogelijke verbindingen naar het SADBELsysteem :
I. Rechtstreekse verbinding
a. Via het gecommuteerde telefoonnetwerk (dial-up)
- mogelijk protocol : VIP (mono of cluster)
- kosten :

-

2 telefoonabonnementen (Belgacom)
2 modems dial-up (Belgacom of privé)
aanlegkosten (Belgacom)
gebruikskosten (Belgacom)

b. Via een gehuurde datalijn
- mogelijk protocol : VIP (mono of cluster) of emulatie ervan
- kosten :

- tweemaandelijkse huur van de lijn (Belgacom)
- aanlegkosten van de lijn (Belgacom)
- 2 modems (Belgacom of privé)

II. Met gebruik van het D.C.S.-netwerk Belgacom (protocol X25)
Douane abonnement
abonnementen)

:

2990021

(=

collectief

nummer

voor

2

a. Als ISO/DSA-connectie met gebruik van VTD8-kaart
- kosten :

- zie II.b

b. Als VIP-Cluster-X25 of emulatie
- kosten :

-

abonnement D.C.S. (Belgacom)
modems tussen klant en D.C.S. (Belgacom)
aanlegkosten v/d lijn naar knooppunt D.C.S. (Belgacom) 11
gebruik van D.C.S. (Belgacom)

c. Als asynchrone terminal of emulatie ervan, met gebruik van een private
PAD of interne PAD in uw systeem
1. Met X29 (X29 = procedure voor het uitwisselen van besturingsinformatie en
user-data tussen een packet-mode DTE en een PAD)
2. Zonder X29 (puur X25)
- kosten :

- abonnement D.C.S. (Belgacom)
- aanlegkosten v/d lijn naar knooppunt D.C.S. (Belgacom)

1

1 Ook het gebruik van een dial-up verbinding naar D.C.S. is toegelaten [X32 (zie Belgacom)].
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- modems tussen klant en D.C.S. (Belgacom)
- gebruik van D.C.S. (Belgacom)
III. Met gebruik van een privé netwerk
Voor verdere inlichtingen : P. Decloedt (02/210.33.75) of F. Badisco
(02/210.33.78) contacteren.
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VERBINTENIS inzake NCTS1
De ondergetekende verbindt er zich toe de ambtenaren van de Administratie der douane en
accijnzen toe te laten de lokalen te betreden waar materiaal staat opgesteld en/of gebruikt wordt
voor het insturen en/of verwerken van NCTS-aangiften. Bovendien heeft de douane het recht
alle programma’s welke gebruikt worden voor het verwerken van de NCTS-aangiften in te zien
en te controleren.
Hierbij wordt een afschrift van de huidige statuten van de firma toegevoegd. Alle wijzigingen
hieromtrent moeten meegedeeld worden aan de dienst Automatisering met verwijzing naar de
NCTS-machtiging.
1. De verantwoordelijke van de firma :

2. De verantwoordelijke van de firma :

Datum

Datum

Functie

Functie

Handtekening

Handtekening

Naam en initialen van de voornamen

Naam en initialen van de voornamen

1 Deze verbintenis is slechts geldig indien zij voor goedkeuring ondertekend is door
de persoon (personen) die krachtens de statuten van de firma terzake bevoegd is (zijn) de firma
in rechte te verbinden.

