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Bijlagen : 3

Brussel, 1 januari 2003.

Omdeling door de gewestelijk directeurs aan :
- elke dienst belast met het bijhouden van een collectie;
- alle ambtenaren van de niveaus 1 en 2.

INLEIDING
1. Deze omzendbrief bevat de bepalingen betreffende de
vereenvoudiging van de formaliteiten welke vanaf de invoering van
het NCTS (New Computerized Transit System), aan de kantoren van
vertrek en van bestemming moeten worden vervuld voor goederen
die met toepassing van de regelingen voor communautair en
gemeenschappelijk douanevervoer worden vervoerd.
Gemakshalve wordt hierna enkel gesproken over
communautair douanevervoer, indien de bepalingen voor beide
regelingen dezelfde zijn.
Vanaf de invoering van het NCTS worden de aangiften inzake
communautair douanevervoer op elektronische wijze ingediend. Die
aangiften worden hierna NCTS-aangiften genoemd.
Bon O.S.D. nr. 5/03
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2. Deze omzendbrief bevat eveneens de bepalingen
betreffende de vereenvoudiging van de uitvoerformaliteiten
(domiciliëringsprocedure) voor goederen in het vrije verkeer, die
bestemd zijn om te worden uitgevoerd naar een niet-lidstaat die
geen EVA-land is en waarvoor enkel een uitvoeraangifte wordt
overgelegd.
3. Bij de omzendbrief zijn drie bijlagen gevoegd, namelijk :
a) de vragenlijst betreffende de door de aanvrager van de
regeling
“toegelaten
afzender/exporteur”
te
verstrekken
inlichtingen;
b) de vragenlijst betreffende de door de aanvrager van de
regeling “toegelaten geadresseerde” te verstrekken inlichtingen;
c) het schema van de douaneprocedure voor in de BLEU
erkende “toegelaten afzenders/exporteurs” en “toegelaten
geadresseerden”.
4. Het stelsel betreffende de vereenvoudiging van de
formaliteiten welke aan de kantoren van vertrek en van bestemming
moeten worden vervuld in het raam van het communautaire
douanevervoer steunt op artikelen 398 t/m 408 van het CTW.
5. De in ∋ 2 bedoelde domiciliëringsprocedure steunt op
artikelen 283 t/m 287 van het CTW.
6. De bovengenoemde regelingen zijn facultatief. Hun
toepassing door middel van vergunningen, die door de gewestelijke
directie der douane en accijnzen of door de Centrale Administratie
der douane en accijnzen worden verleend, ontslaat de “toegelaten
afzenders/exporteurs en/of geadresseerden” van de verplichting om
bij uitvoer en bij communautair douanevervoer de goederen, die zij
verzenden/uitvoeren of die voor hen zijn bestemd, naargelang van
het geval aan te bieden op het kantoor van vertrek of op het kantoor
van bestemming.
INDIENEN VAN DE VERZOEKEN
7. De verzoeken om als “toegelaten afzender/exporteur en/of
toegelaten geadresseerde” te worden aangewezen moeten
schriftelijk worden ingediend bij de gewestelijke directeur der
douane en accijnzen in wiens ambtsgebied de exploitatiezetel is
gelegen waar men van de faciliteiten zal gebruik maken.
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Indien andere diensten dergelijke verzoeken ontvangen,
zenden ze die door naar hun directie.
8. Bij ontvangst van het verzoek zendt de directie aan de
belanghebbende firma vragenlijsten, waarvan de inhoud
overeenkomt met de in ∋ 3, letters a) en b) bedoelde bijlagen. Bij de
vragenlijsten wordt een schema gevoegd van de procedure bij
vertrek en ter bestemming (zie de in ∋ 3, letter c) bedoelde bijlage)
teneinde de belanghebbende in staat te stellen na te gaan of hij de
daarin vereiste formaliteiten en voorwaarden kan vervullen.
9. Een voorraad vragenlijsten en schema's wordt door de
Centrale Administratie verstrekt aan elke gewestelijke directie. Op
schriftelijk verzoek zal die voorraad worden aangevuld.
BEHANDELING VAN HET DOSSIER
10. De aangevulde vragenlijst(en) moet(en) worden
toegezonden aan de gewestelijke directie. De gewestelijke directie
zendt de vragenlijst(en) aan de eerstaanwezend inspecteur, die
bevoegd is over het gebied waarin de exploitatiezetel van de
verzoekende firma is gevestigd.
De betrokken eerstaanwezend inspecteur is belast met de
voorafgaande audit, d.w.z. het algemeen onderzoek betreffende de
firma vóór het afleveren van de vereiste vergunning. Hij brengt
eveneens advies uit over bepaalde afwijkingen, die door de
belanghebbende firma worden gevraagd en die betrekking hebben
op de door het gewestelijk verificatiecentrum uitgeoefende controles
(bijvoorbeeld : de schikking van de gegevens in het register van
vertrek en/of aankomst, de wachtperiode, enz.). Het grondige
onderzoek van de administratie van de firma behoort evenwel tot de
bevoegdheid
van
de
inspecties
waarde
en
externe
comptabiliteitscontrole.
11. Voor het gewestelijk verificatiecentrum, waarvan de
betrokken eerstaanwezend inspecteur de leiding heeft, evalueert hij
het werkvolume, dat voortvloeit uit de controle op de correcte
toepassing van de vergunning.
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12. Indien uit de antwoorden op de vragenlijst(en) blijkt dat
de firma reeds een zekerheid heeft gesteld, wordt daarvan
bevestiging gevraagd aan de ontvanger die dan nagaat of die
zekerheid voldoende is voor de beoogde bewegingen.
13. Overeenkomstig artikelen 284 en 373 van het CTW kan
de vergunning worden geweigerd aan personen die niet de nuttig
geachte waarborgen bieden.
Het gaat niet zozeer om de solvabiliteit, want de eventueel
verschuldigde sommen moeten gedekt zijn door een borgtocht. Hier
zijn eerder de morele waarborgen en inzonderheid de eerlijkheid op
fiscaal gebied bedoeld.
Het dossier moet dus vermelden of ernstige of herhaalde
overtredingen werden vastgesteld op het vlak van douane en/of
accijnzen. Daarvoor vraagt de eerstaanwezend inspecteur de
informatie betreffende de aanvrager (rechtspersoon of natuurlijk
persoon) op bij de Centrale Dienst Informatiebeheer (C.D.I.B.),
waaronder de gegevens van het nationaal kaartregister (NAKADA).
Indien de aanvraag door een rechtspersoon wordt gedaan, moet ook
de identiteit van de bestuurders worden vermeld. De
eerstaanwezend inspecteur richt zich ook schriftelijk tot zijn
collega's van de BTW en de directe belastingen teneinde te
vernemen of ten laste van de verzoeker ernstige of herhaalde fiscale
overtredingen werden vastgesteld.
14. Bovendien moet, wanneer bij de vereenvoudiging bij
vertrek gebruik zal worden gemaakt van vooraf geldiggemaakte
controle-exemplaren T5, in het dossier eveneens worden vermeld
dat geen ernstige noch herhaalde overtredingen werden vastgesteld
op de wetgeving in het kader waarvan het controle-exemplaar T5 zal
worden gebruikt. De eerstaanwezend inspecteur dient daartoe per
fax contact op te nemen met de Dienst Nomenclatuur, Landbouw en
Waarde (D.T.) van de Centrale Administratie, directie
Landbouwprocedures (02/210.33.26). Eveneens moet worden
vermeld op welke wijze terzake zekerheid bij de douane werd
gesteld (nummer dossier en douanekantoor). Zo de zekerheid elders
dan bij de douane is gesteld volstaat te vermelden bij welke dienst
die zekerheid is gesteld (naam en adres).
15. Het dossier dient, in voorkomend geval, te worden
aangevuld met : een kopie van de vergunning AV, van de
entrepotvergunning, etc..

5
16. De eerstaanwezend inspecteur zendt vervolgens het
volledige dossier langs hiërarchische weg naar de gewestelijk
directeur, die het aan de Centrale Administratie bezorgt met zijn
beschouwingen en advies.
COMMENTAAR BIJ HET SCHEMA VAN DE PROCEDURE
(1)
17. Voor de toepassing van de vereenvoudiging bij vertrek en
ter bestemming is een controle van de administratie van de firma af
en toe geboden. Die controle zal door de inspectie waarde en
externe comptabiliteitscontrole worden uitgevoerd.
Indien de administratie van de firma wordt gehouden buiten
het ambtsgebied (bijvoorbeeld in de hoofdzetel), dient de
bovengenoemde inspectie contact op te nemen met de inspectie die
bevoegd is voor dat ambtsgebied. Die inspectie wordt dan belast
met de terzake uit te voeren controle.
Bedoelde controles moeten - met verwijzing naar
onderhavige paragraaf - worden ingeschreven in het eventuele
register van vertrek of van aankomst van de betrokken firma.
18. De in ∋ 10 bedoelde eerstaanwezend inspecteur wordt
verzocht langs hiërarchische weg de Centrale Administratie te
verwittigen, wanneer een vergunning niet of niet meer wordt
toegepast (o.m. bij faillissement, stopzetting van de activiteit, nietgebruik gedurende een periode van één jaar, of onvoldoende
activiteiten van de firma).
De Centrale Administratie dient eveneens te worden
verwittigd, wanneer een toegelaten afzender/exporteur en/of een
toegelaten geadresseerde, die overeenkomstig het bepaalde in ∋∋ 39
en 90 van het schema werd vrijgesteld van kennisgeving, niet meer
aan de terzake gestelde voorwaarden voldoet.
(1) Zie de in ∋ 3, letter c) bedoelde bijlage.
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OVERGANGSPERIODE VOOR HET VISEREN VAN
CONTROLE-EXEMPLAREN T5
19. Ingevolge de nieuwe voorschriften op het gebruik van
controle-exemplaren T5 bij de vereenvoudiging bij vertrek (zie de
∋∋ 4 bis en 59 van het schema) mag vanaf 1 juli 2003 geen gebruik
meer
worden
gemaakt
van
vooraf
geldiggemaakte
controle-exemplaren T5, wanneer zulks niet in de vergunning
vereenvoudiging bij vertrek uitdrukkelijk voor de betrokken goederen is voorzien.
Alle vergunninghouders “Toegelaten afzender”, die ook
na 30 juni 2003 gebruik willen maken van vooraf geldiggemaakte
controle-exemplaren T5, moeten vanaf 1 januari 2003 de uitbreiding
van hun bestaande vergunning vereenvoudiging bij vertrek vragen
bij de gewestelijke directie der douane en accijnzen over hun
gebied. In hun aanvraag dienen zij, onder verwijzing naar
onderhavige omzendbrief, de goederen en de regeling te vermelden
waarvoor van de vooraf geldig gemaakte controle-exemplaren T5
zal worden gebruik gemaakt alsmede te vermelden op welke wijze
terzake zekerheid zal worden gesteld bij de douane (nummer dossier
en douanekantoor). Zo de zekerheid elders dan bij de douane is
gesteld volstaat het te vermelden bij welke dienst die zekerheid is
gesteld (naam en adres).
*
*

*

20. Deze omzendbrief wordt van toepassing met ingang van
1 januari 2003 en vervangt de omzendbrief van 2 december 1996,
nr. D.D. 34.110 (D.D. 520.30/533.50).
Voor de Directeur-generaal :
De Directeur, diensthoofd
G. CAPIAU

MINISTERIE VAN FINANCIEN
Administratie der
douane en accijnzen
VRAGENLIJST VEREENVOUDIGING BIJ VERTREK

INFO AANVRAAG VERGUNNING TOEGELATEN AFZENDER
(Indien u voor het invullen van de bijgaande vragenlijst
verduidelijkingen wenst, neemt u contact met een van de
hiernavolgende ambtenaren.)

De ingevulde vragenlijst moet aan de gewestelijke directie
der douane en accijnzen over het gebied waar de exploitatiezetel
van uw firma is gevestigd worden gestuurd.

TOELICHTING
De aanvrager van een vergunning “Toegelaten afzender”,
bedoeld in de artikelen 398 t/m 404 van Verordening (EG)
nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 (P.B. EG nr. L 253
van 11 oktober 1993) moet alle, in de bijgaande vragenlijst
gevraagde, gegevens verstrekken. Indien nodig, mogen bepaalde
inlichtingen worden verstrekt op bijgevoegde opgaven of lijsten.
Het verstrekken van onduidelijke of onvolledige inlichtingen
kan het verlenen van de gevraagde vergunning enkel vertragen of in
het gedrang brengen.
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Onjuiste inlichtingen kunnen aanleiding geven tot het
weigeren van de vergunning of tot het intrekken van de reeds
verleende vergunning, zonder opzegging noch vergoeding.
In de bijlage van de vragenlijst bevindt zich het Schema van
de douaneprocedures voor in de BLEU erkende “Toegelaten
afzenders/exporteurs” en “Toegelaten geadresseerden”. Het schema
verduidelijkt op een chronologische wijze hoe terzake de
douaneprocedures moeten worden toegepast.
Wanneer het een aanvraag tot hernieuwing of tot wijziging
van een bestaande vergunning betreft, hoeft geen gebruik worden
gemaakt van de vragenlijst, maar volstaat een schriftelijke aanvraag
(brief) die verwijst naar die vergunning en naar de oorspronkelijke
aanvraag voor vergunning.
De aandacht van de aanvrager wordt erop gevestigd dat het
verlenen van de vergunning “Toegelaten afzender” geen afbreuk
doet aan de verplichtingen om te voldoen aan bijkomende
voorwaarden en aan eventuele verboden die zouden worden
opgelegd door andere wettelijke, reglementaire of administratieve
bepalingen.
In wezen betracht de aanvraag dat de douaneformaliteiten
i.v.m. de uitvoer en/of de regeling communautair/gemeenschappelijk douanevervoer in de exploitatiezetel van de aanvrager
kunnen worden vervuld i.p.v. op het douanekantoor van uitvoer of
van vertrek.
Inlichtingen te verstrekken door degene die vraagt om als
“toegelaten afzender/exporteur” te worden erkend
Firma
1. Naam en voornaam (of handelsnaam) het BTW-nr. van de firma,
alsmede het TIN (Trader Identification Number) vooraf aan te
vragen bij de Centrale Administratie der douane en accijnzen,
Dienst Automatisering (DM).
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2. Adres van de exploitatiezetel (1).
3. Telefoonnummer en naam van degene tot wie de douane zich kan
wenden.
4. Activiteiten (b.v. fabriek van . . . . .).
5. Telefaxnummer van de exploitatiezetel.
Aanvullende documentatie als het om een vennootschap
gaat :
Bij da aanvraag dient een kopie te worden gevoegd van de
bijlagen van het Belgische Staatsblad betreffende de
oprichtingsakte van de vennootschap, evenals een kopie van de
bijlagen van het Belgische staatsblad betreffende de wijzigingen
van die oprichtingsakte. Bij gebrek hieraan mogen deze kopieën
worden vervangen door een kopie van de notariële akte i.v.m. de
oprichting van de vennootschap en van de akten die de
voorgedane wijzigingen vastleggen.
Goederen (2)
6. Aard van de goederen (juiste en omstandige opgave van de aard
van de goederen); zo mogelijk de goederencode opgeven
(eventueel een lijst of aangevulde catalogus bijvoegen).
7. Gaat het om goederen waarvoor aanspraak wordt gemaakt op de
uitbetaling van een landbouwrestitutie ?
Gaat het om goederen, die uit entrepot worden uitgeslagen (welk
type entrepot) ?
(1) Voor elke exploitatiezetel, waar men van de faciliteiten
gebruik wenst te maken, moet een afzonderlijke vragenlijst worden
ingevuld.
(2) Indien er verschillende soorten goederen zijn, moeten de
gegevens voor de cijfers 6 t/m 13 onder de vorm van een tabel
worden verstrekt.
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8. Moeten de goederen bij vertrek geplaatst worden onder een
regeling die een controle inhoudt op het gebruik en/of de
bestemming door middel van controle-exemplaren T5 of door
middel van bijzondere vermeldingen op de T-documenten (b.v.
voor interventiegoederen, restitutiegoederen, enz.) ?
9. Zijn de goederen onderworpen aan de regeling inzake uitvoer- of
doorvoervergunningen, zijn aan het gebruik van de
vergunningen vanwege de vergunningafgevende diensten
bijkomende voorwaarden verbonden (b.v. kwantitatieve
beperkingen, voorlegging van certificaten, enz.) ?
10. Gaat het om goederen voor tweeërlei gebruik (de lijst van de
goederen voor tweeërlei gebruik en van de betreffende
indicatieve goederencodes kan worden geraadpleegd in de
Instructie Vergunningen; zo nodig kan daartoe contact worden
opgenomen met het dichtstbijzijnde douanekantoor of met de
Dienst Vergunningen van het Bestuur van Economische
Betrekkingen/Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid,
Generaal Lemanstraat 60,
1040 Brussel, Tel. 02/206.51.91/
Fax 02/206.57.71) ?
11. Zijn de goederen aan andere verbods-, beperkings- of
controlemaatregelen onderworpen (gezondheidsmaatregelen,
planteziektenkundige maatregelen, enz.) ?
Zo ja, welke ?
12. Land(en) van bestemming van de goederen.
13. Gemiddelde hoeveelheid (gewicht, eventueel volume) en waarde
die jaarlijks wordt of zal worden verzonden binnen de EG (1) of
uitgevoerd buiten de EG.

(1) In de gevallen waarin de regeling inzake communautair
douanevervoer nog van toepassing is.
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Vervoermiddel
14. Aard van het gebruikte vervoermiddel (b.v. vrachtwagen,
spoorwagen, binnenschip).
15. Zijn de instellingen van de firma aangesloten op het
spoorwegnet van de NMBS ?
Zo ja, van welk station hangt de firma af ?
Wordt de toepassing van het Rail-Edi systeem gewenst ?
16. Is er in de exploitatiezetel een laadkade voor het vervoer langs
kanalen en rivieren (binnenschepen) ?
Aantal zendingen
17. Hoeveel zendingen zullen gemiddeld per week (eventueel per
dag) vertrekken ?
18. Uren tijdens dewelke (dagelijks) de formaliteiten zullen worden
verricht voor goederen die vertrekken.
Indien geen vast programma kan worden opgemaakt, die
gegevens bij benadering vermelden.
Verwittiging van de douane
19. Op welke wijze zal de douane worden verwittigd wanneer geen
gebruik wordt gemaakt van het NCTS :
- voor elke zending ?
- voor een vast programma eens per periode (welke) ?

6
Veiligheidsmaatregelen
20. Welke maatregelen zal de firma nemen voor de goede bewaring
van de vooraf geldig gemaakte documenten, de zegels en de
verzegeltang ?
Documenten
21. Wenst de firma in kettingvorm gedrukte documenten te
gebruiken ?
Zo ja, de naam van de gekozen drukker (zie lijst in bijlage bij het
schema) en de gewenste combinatie van formulier(en)
(opgeven).
Wenst de firma te beschikken over een metalen tempel voor de
aanmaak van de uitvoeraangiften die met een NCTS-aangifte
worden gecombineerd of wordt gewenst de stempelafdruk,
bedoeld in ∋ 22 van het schema, met de computer aan te
brengen ?
Globalisatie
22. Wenst de firma dat in de vergunning “Vereenvoudiging” de
maandelijkse globalisatie van de verzending/uitvoeraangiften
wordt toegestaan ?
Zo het antwoord “ja” is, dient de firma bij de Nationale Bank
van België de vergunning aan te vragen om aan deze instelling
rechtstreeks de voor de handelsstatistiek vereiste gegevens te
verstrekken.
Procedure van de vereenvoudigde uitvoeraangifte bij vertrek
23. Indien de firma geen globalisatie vraagt, wenst zij dat in de
vergunning “Vereenvoudiging”, toestemming wordt verleend de
goederen te verzenden/uit te voeren op zicht van de factuur of
het verzendingsstuk, zonder dat de verzendings-/uitvoeraangiften gereed zijn ingevuld ?
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Wenst de firma terzake in uitvoering van ∋ 72 van het schema
gebruik te maken van de metalen stempel bedoeld in ∋ 22 van
dat schema of wordt gewenst die stempelafdruk met de computer
aan te brengen ?
Zekerheid
24. Bezit de firma een doorlopende zekerheid voor communautair
douanevervoer ?
Waar ?
Ten belope van ?
25. Heeft de firma andere borgtochten bij de administratie der
douane en accijnzen gesteld ?
Welke ?
Waar ?
Ten belope van ?
Te . . . . . . . . . . . ., de ..................
....................................................
(handtekening)

(naam)

MINISTERIE VAN FINANCIEN
Administratie der
douane en accijnzen
VRAGENLIJST VEREENVOUDIGING TER
BESTEMMING

INFO AANVRAAG VERGUNNING TOEGELATEN
GEADRESSEERDE
(Indien u voor het invullen van de bijgaande vragenlijst
verduidelijkingen wenst, neemt u contact met een van de
hiernavolgende ambtenaren.)

De ingevulde vragenlijst moet aan de gewestelijke directie
der douane en accijnzen over het gebied waar de exploitatiezetel
van uw firma is gevestigd worden gestuurd.

TOELICHTING
De aanvrager van een vergunning “Toegelaten
geadresseerde”, bedoeld in de artikelen 406
t/m 408 van
Verordening (EG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993
(P.B. EG nr. L 253 van 11 oktober 1993) moet alle, in de bijgaande
vragenlijst gevraagde, gegevens verstrekken. Indien nodig, mogen
bepaalde inlichtingen worden verstrekt op bijgevoegde opgaven of
lijsten.
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Het verstrekken van onduidelijke of onvolledige inlichtingen
kan het verlenen van de gevraagde vergunning enkel vertragen of in
het gedrang brengen.
Onjuiste inlichtingen kunnen aanleiding geven tot het
weigeren van de vergunning of tot het intrekken van de reeds
verleende vergunning, zonder opzegging noch vergoeding.
In de bijlage van de vragenlijst bevindt zich het Schema van
de douaneprocedures voor in de BLEU erkende “Toegelaten
afzenders/exporteurs” en “Toegelaten geadresseerden”. Het schema
verduidelijkt op een chronologische wijze hoe terzake de
douaneprocedures moeten worden toegepast.
Wanneer het een aanvraag tot hernieuwing of tot wijziging
van een bestaande vergunning betreft, hoeft geen gebruik worden
gemaakt van de vragenlijst, maar volstaat een schriftelijke aanvraag
(brief) die verwijst naar die vergunning en naar de oorspronkelijke
aanvraag voor vergunning.
De aandacht van de aanvrager wordt erop gevestigd dat het
verlenen van de vergunning “Toegelaten geadresseerde” geen
afbreuk doet aan de verplichtingen om te voldoen aan bijkomende
voorwaarden en aan eventuele verboden die zouden worden
opgelegd door andere wettelijke, reglementaire of administratieve
bepalingen.
In wezen betracht de aanvraag dat de douaneformaliteiten in
het kader van de regeling communautair/gemeenschappelijk
douanevervoer in de exploitatiezetel van de aanvrager kunnen
worden vervuld i.p.v. op het douanekantoor van uitvoer of van
bestemming.
Inlichtingen te verstrekken door degene die
vraagt om als “toegelaten geadresseerde”
te worden erkend
Firma
1. Naam en voornaam (of handelsnaam) het BTW-nr. van de firma,
alsmede het TIN (Trader Identification Number) vooraf aan te
vragen bij de Centrale Administratie der douane en accijnzen,
Dienst Automatisering (DM).
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2. Adres van de exploitatiezetel (1).
3. Telefoonnummer en naam van degene tot wie de douane zich kan
wenden.
4. Activiteiten (b.v. fabriek van ......).
5. Telefaxnummer van de exploitatiezetel.
Aanvullende documentatie als het om een vennootschap
gaat :
Bij da aanvraag dient een kopie te worden gevoegd van de
bijlagen van het Belgische Staatsblad betreffende de
oprichtingsakte van de vennootschap, evenals een kopie van de
bijlagen van het Belgische staatsblad betreffende de wijzigingen
van die oprichtingsakte. Bij gebrek hieraan mogen deze kopieën
worden vervangen door een kopie van de notariële akte i.v.m. de
oprichting van de vennootschap en van de akten die de
voorgedane wijzigingen vastleggen.
Goederen (2)
6. Aard van de goederen (juiste en omstandige opgave van de aard
van de goederen); zo mogelijk de goederencode opgeven, evenals
de eventuele BTW-specificatie (eventueel een lijst of aangevulde
catalogus bijvoegen).
7. Zijn de goederen bestemd om te worden aangegeven voor het
verbruik, voor het plaatsen onder de regeling actieve verdeling,
voor de opslag in particulier entrepot, enz. ?
Wanneer het gaat om goederen onder de regeling actieve
veredeling, het type van vergunning aanduiden waarover de firma
beschikt (klassieke actieve veredeling, globalisatie actieve
veredeling, landbouw actieve veredeling).
(1) Voor elke exploitatiezetel, waar men van de faciliteiten
gebruik wenst te maken, moet een afzonderlijke vragenlijst worden
ingevuld.
(2) Indien er verschillende soorten goederen zijn, moeten de
gegevens voor de cijfers 6 t/m 13 onder de vorm van een tabel
worden verstrekt.
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Wanneer het gaat om goederen voor de opslag in particulier
entrepot, het type entrepot vermelden.
8. Gaat het om goederen waarvoor een compenserende heffing
moet worden betaald ?
9. Zijn de goederen bij vertrek onder een regeling geplaatst, die bij
aankomst een controle inhoudt op het gebruik en/of de
bestemming, door middel van controle-exemplaren T5 of door
middel van bijzondere vermeldingen op de T-documenten (b.v.
voor interventiegoederen, landbouwgoederen die in aanmerking
komen (kwamen) voor de uitbetaling van een steun, enz.) ?
10. Zijn de goederen onderworpen aan de regeling inzake invoer- of
doorvoervergunningen; zijn aan het gebruik van de
vergunningen vanwege de vergunningafgevende diensten
bijkomende voorwaarden verbonden (b.v. kwantitatieve
beperkingen, voorlegging van certificaten, enz.) ?
11. Zijn de goederen aan andere verbods-, beperkings- of
controlemaatregelen onderworpen (gezondheidsmaatregelen,
planteziektenkundige maatregelen, enz.) ?
Zo ja, welke ?
12. Land(en) van oorsprong van de goederen.
13. Gemiddelde hoeveelheid (gewicht, eventueel volume) en waarde
die jaarlijks wordt of zal worden binnengebracht uit de EG (1) of
ingevoerd van buiten de EG.
Vervoermiddel
14. Aard van het gebruikte vervoermiddel (b.v. vrachtwagen,
spoorwagen, binnenschip).
_____________________________

(1) In de gevallen waarin de regeling inzake communautair
douanevervoer nog van toepassing is.
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15. zijn de instellingen van de firma aangesloten op het spoorwegnet
van de NMBS ?
Zo ja, van welk station hangt de firma af ?
16. Is er in de exploitatiezetel een loskade voor het vervoer langs
kanalen en rivieren (binnenschepen) ?
Aantal zendingen
17. Hoeveel zendingen zullen gemiddeld per week (eventueel per
dag) aankomen ?
18. Uren tijdens dewelke (dagelijks) de formaliteiten zullen worden
verricht voor goederen die aankomen.
Indien geen vast programma kan worden opgemaakt, die
gegevens bij benadering vermelden.
Verwittiging van de douane indien het niet gaat om zendingen
die het voorwerp uitmaken van een NCTS-aangifte
19. Op welke wijze zal de douane worden verwittigd :
- voor elke zending ?
- voor een vast programma eens per periode (welke) ?
Documenten
20. Wenst de firma in kettingvorm gedrukte formulieren te
gebruiken ?
Zo ja, de naam van de gekozen drukker (zie lijst in bijlage bij het
schema) opgeven.
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21. Wenst de firma te beschikken over een metalen stempel voor de
waarmerking van de aangiften betreffende de goederen die het
voorwerp uitmaken van een NCTS-aangifte of wordt gewenst de
stempelafdruk, bedoeld in ∋ 78 van het schema, met de computer
aan te brengen ?
Globalisatie
22. Wenst de firma dat in de vergunning “Vereenvoudiging” de
maandelijkse globalisatie van de aangiften inzake
binnenbrengen/invoer wordt toegelaten ?
Zo het antwoord “ja” is, dient de firma :
a) bij de Nationale Bank van België de vergunning aan te
vragen om aan deze instelling rechtstreeks de voor de
handelsstatistiek vereiste gegevens te verstrekken;
b) een vergunning te bekomen of te bezitten van de
Administratie van de BTW, registratie en domeinen om de
betaling van de verschuldigde BTW bij het
binnenbrengen/bij invoer naar het binnenland te verleggen.
Een kopie van die vergunning moet bij het dossier worden
gevoegd.
Procedure van de vereenvoudigde aangifte bij aankomst
23. Indien de firma geen globalisatie vraagt, wenst zij dat in de
vergunning “Vereenvoudiging” toestemming wordt verleend dat
de goederen worden vrijgegeven op zicht van de factuur of het
verzendingsstuk,
zonder
dat
de
aangiften
inzake
binnenbrengen/invoer gereed zijn ingevuld ?
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Zekerheid
24. Heeft de firma borgtochten bij de Administratie der douane en
accijnzen gesteld ?
Welke ?
Waar ?
Ten belope van ?
Te . . . . . . . . . . . ., de ..................
....................................................
(handtekening)

(naam)

NIEUW SCHEMA “TOEGELATEN
AFZENDER/EXPORTEUR
EN “TOEGELATEN GEADRESSEERDE”
(van toepassing vanaf 1 januari 2003)

Wijzigingen aan de voorschriften vervat in het voorheen geldende
schema betreffende de vereenvoudiging bij
vertrek en bij aankomst

a) Wanneer NCTS niet van toepassing is geldt voortaan dat :
- voor aangiften opgemaakt met gebruikmaking van Sadbel
geen controlenummer meer is vereist, dus is er geen voorafgaande
nummering meer nodig;
- het gebruik van het controle-exemplaar T5 moet voor de
desbetreffende goederen zijn voorzien in de vergunning
vereenvoudiging bij vertrek;
- bij de vereenvoudigde uitvoeraangifte mag de waarmerking
op verzoek van de vergunninghouder zelf gebeuren, mits het
aanbrengen van een afdruk bedoeld in § 22 van het schema met
gebruikmaking van een metalen stempel of van het eigen
computersysteem van de firma wordt toegelaten.
b) Bij toepassing van NCTS zal gelden dat :
- voor aangiften opgemaakt met gebruikmaking van Sadbel
geen controlenummer meer is vereist, dus is er geen voorafgaande
nummering meer nodig;
- de kantoren van vertrek of van bestemming de aangiften
niet meer verplicht vooraf moeten waarmerken, aangezien de
vergunninghouder daartoe ook de toestemming kan verkrijgen (met
metalen stempel of afdruk van het computersysteem) en met
gebruikmaking van nummerreeksen hem medegedeeld door de
ontvanger van het douanekantoor waarvan hij afhangt;
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- geen register van vertrek of van aankomst meer nodig is,
indien uitsluitend NCTS-aangiften of aangiften in relatie met
NCTS-aangiften worden geldiggemaakt (vanaf de inwerkingtreding
van het elektronische risicoanalysesysteem);
- de wachtperiode tijdens dewelke de douane normaal kan
tussenkomen wordt beperkt tot 10' à 30', telkens ingaande vanaf het
indienen van de aangifte of de kennisgeving van aankomst (in de
veronderstelling dat het systeem de aangifte of de kennisgeving
onmiddellijk aanvaardt) naar gelang van het geval;
- het gebruik van het controle-exemplaar T5 moet zijn
voorzien in de vergunning vereenvoudiging bij vertrek voor de
desbetreffende goederen, doch het controle-exemplaar hoeft niet
voorafgaand door het douanekantoor van vertrek te worden
gewaarmerkt;
- bij de vereenvoudigde uitvoeraangifte de waarmerking op
verzoek van de vergunninghouder door hemzelf mag gebeuren, mits
het aanbrengen van een afdruk bedoeld in § 22 van het schema met
behulp van de metalen stempel of van het eigen computersysteem
van de firma wordt toegelaten.
De metalen stempel en de afdruk van de stempel aangebracht
met het computersysteem moeten door de gewestelijke directies der
douane en accijnzen voor het gebruik ervan schriftelijk worden
goedgekeurd.

SCHEMA VAN DE DOUANEPROCEDURE VOOR
IN DE BLEU ERKENDE "TOEGELATEN
AFZENDERS/EXPORTEURS" EN
"TOEGELATEN GEADRESSEERDEN"

Toepassing van de domiciliëringsprocedure bij uitvoer en/of
van de vereenvoudiging van de formaliteiten in het kader van de
regelingen
voor
communautair
en
gemeenschappelijk
douanevervoer, die in plaats van op de kantoren van vertrek en van
bestemming in de instellingen van de vergunninghouder mogen
worden verricht.
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VOORWOORD
Dit schema dient te worden gebruikt bij toepassing van de
domiciliëringsprocedures voorzien in de artikelen 263 t/m 267,
272 t/m 274, 276, 283 t/m 287 van het CTW (1) en van de
procedures inzake de vereenvoudigingen bij communautair/gemeenschappelijk
douanevervoer
voorzien
in
de
artikelen 398 t/m 408 van het CTW (1). Voor wat betreft de regeling
voor het bewijs van de communautaire status overeenkomstig de
artikelen 324bis t/m 324septies van het CTW (1) dient gehandeld te
worden volgens het schema dat werd omgedeeld met de
omzendbrief nr. D.D. 204.830 van 21 april 2000 (D.I. 521.103).
De
mogelijkheid
bestaat
dat
alleen
de
domiciliëringsprocedure uitvoer of de procedure inzake het
communautair/gemeenschappelijk douanevervoer wordt toegepast,
dan wel een combinatie van beide procedures. Naar gelang van het
geval wordt in bijgaand schema daartoe onderscheid gemaakt.
Het schema bevat ook de procedure die voor het gebruik van
vooraf geldig gemaakte controle-exemplaren T5 moet worden
toegepast en die is voorzien in de artikelen 912bis t/m 912octies van
het CTW (1).
Bovendien wordt eveneens in het schema de procedure
voorzien wanneer terzake de vereenvoudiging spoor wordt
toegepast.

(1) Communautair toepassingswetboek, ook toepassingsbepalingen van het communautair douanewetboek genoemd
(Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van
2 juli 1993 - P.B. nr. L 253 van 11 oktober 1993).

ALGEMEEN
Toegelaten afzender/exporteur en toegelaten geadresseerde
1. De
vereenvoudiging
inzake
communautair
en
gemeenschappelijk douanevervoer heeft voor gevolg dat de
goederen kunnen worden geverifieerd in de fabriek zelf of in de
magazijnen van de groothandelaar of van de douane-expediteur en
dat het vervoer kan geschieden zonder dat de goederen moeten
worden aangeboden op een kantoor van vertrek of bestemming.
Aldus kan lossing en lading, ontpakking en wederverpakking
onderweg worden voorkomen.
Tijdens de uren, waarop de vereenvoudiging mag worden
toegepast, dient in de fabriek of in de magazijnen bevoegd personeel
van de firma aanwezig te zijn om de nodige bijstand te verlenen bij
de verificatie van de goederen of bij de in ' 4 bedoelde controle van
de douane.
2. Krachtens artikelen 284 en 373 van Verordening
nr. 2454/93 wordt o.m. bepaald dat een vergunning maar kan
worden verleend aan in het land gevestigde ondernemingen die
regelmatig goederen verzenden (uitvoeren) of ontvangen en die een
administratie voeren aan de hand waarvan de douaneautoriteiten de
goederenbewegingen kunnen controleren. Bovendien mag de
aanvrager geen herhaalde inbreuken of ernstige inbreuken op de
douane- of belastingreglementering hebben gepleegd.
3. Als regelmatig goederen verzendend (uitvoerend) of
ontvangend kunnen worden geacht de firma's die per week gemiddeld een zending hebben bij vertrek en/of bij aankomst.
Voor het bepalen van het aantal zendingen komen ook detailzendingen in aanmerking, voor zover elke zending van enig economisch belang is (waarde, volume, gewicht). Het hoeft dus niet om
volle ladingen te gaan.
4. Als administratie, aan de hand waarvan de goederenbewegingen kunnen worden gecontroleerd, kan een repertorium waarin
alle vertrokken en/of alle ontvangen zendingen zijn ingeschreven
niet voldoende worden geacht.
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Voor fabrikanten en handelaars moet er een binding bestaan
tussen de douanedocumenten, de facturen, de comptabiliteit van de
stocks en/of van de fabricage, enz.. Bij een onderzoek van de
administratie van een toegelaten afzender/exporteur moet de douane
enerzijds gemakkelijk kunnen terugvinden dat de goederen, die
werden aangegeven met een bepaalde uitvoeraangifte of een
aangifte inzake communautair of gemeenschappelijk douanevervoer
(hierna NCTS-aangifte genoemd), van zijn stocks of zijn fabricage
voortkomen en anderzijds moet de douane, voor een bepaald
product dat gemaakt is in de fabriek of opgeslagen geweest is in de
magazijnen en dat uit de stock verdwenen is, kunnen nagaan of het
naar het buitenland gezonden is en, zo ja, of de douaneformaliteiten
werden vervuld. Een overeenkomstige redenering geldt voor de
toegelaten geadresseerde.
Voor douane-expediteurs geldt dat principe mutatis
mutandis; de goederenstroom moet steeds kunnen worden gevolgd
via een bestaand intern boekhoudkundig systeem of via een daartoe
speciaal uitgewerkt systeem van de firma.
4bis. Vergunninghouders AToegelaten afzenders@ die
willen gebruik maken van vooraf geldig gemaakte controleexemplaren T5 mogen geen ernstige noch herhaalde overtredingen
hebben begaan op de wetgeving in het kader waarvoor zij het
controle-exemplaar T5 willen gebruiken.
5. Vervoerders en expediteurs, die niet de hoedanigheid
hebben van douane-expediteur, kunnen niet worden erkend als
toegelaten afzender/exporteur en/of toegelaten geadresseerde.
Douane-expediteurs moeten, om in aanmerking te komen
voor een vergunning, voldoen aan volgende bijzondere
voorwaarden :
a) de goederen moeten vertrekken uit en/of aankomen in de
magazijnen van de douane-expediteur; de douane-expediteur, die
niet de mogelijkheid heeft de goederen te laden of te lossen in zijn
instellingen of niet over de nodige infrastructuur beschikt om een
grondige verificatie van de goederen te verrichten, kan geen
vergunning bekomen;
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b) op de douanedocumenten, die in het raam van de vergunning worden opgemaakt, moet als aangever de naam van de douaneexpediteur worden vermeld (die eventueel handelt in naam en voor
rekening van derden); in vak 2 (bij verzending/uitvoer) en in vak 8
(bij binnenbrengen/invoer) dient in elk geval de werkelijke
afzender/exporteur of geadresseerde te worden vermeld.
6. Een fabrikant of een handelaar, die erkend is als toegelaten
afzender/exporteur en/of als toegelaten geadresseerde, kan een
beroep doen op een douane-expediteur voor het opmaken van
douane-aangiften. In dat geval treedt de douane-expediteur op als
mandataris van de toegelaten afzender/exporteur of van de toegelaten geadresseerde en worden de documenten opgemaakt op naam
van deze laatste. In het kader van de domiciliëring ondertekent de
lasthebber de aangiften "bij volmacht"; de betrokken ontvanger eist
dan inzage van de volmacht, die tot herroeping is gegeven.
Terzake zij opgemerkt dat de formaliteiten bij vertrek of ter
bestemming (verificatie, houden van registers, bewaren van vooraf
geldig gemaakte documenten, enz.) verplicht bij de toegelaten
afzender/exporteur of de toegelaten geadresseerde moeten gebeuren
en in geen geval bij de douane-expediteur mogen geschieden.
Anderzijds moet de zekerheid voor de toepassing van de
vereenvoudiging verplicht in hoofde van de toegelaten afzender/exporteur of van de toegelaten geadresseerde worden gesteld. In geen
geval kan terzake de zekerheid van de douane-expediteur worden
verpand.
7. De vergunning wordt eventueel slechts onder bepaalde
voorwaarden verleend wanneer de aanvrager, indien het een
natuurlijke persoon betreft of indien één van de zaakvoerders of
beheerders, wanneer het om een vennootschap met
rechtspersoonlijkheid gaat :
a) werd veroordeeld tot een niet-voorwaardelijke hoofdgevangenisstraf wegens diefstal, heling, oplichting, misbruik van
vertrouwen, eenvoudige bankbreuk, bedrieglijke bankbreuk,
knevelarij of omkoping van openbare ambtenaren, valsheid in
geschriften;
b) werd in overtreding gesteld wegens ernstig bedrog op het
stuk van directe, indirecte of daarmede gelijkgestelde belastingen.
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Te dien einde zal de aanvrager worden uitgenodigd een
uittreksel uit het strafregister of een bewijs van goed gedrag en
zeden afgeleverd door de officiële bevoegde instantie betreffende
zijn persoon of de persoon van de zaakvoerders of beheerders over
te leggen.
Van de vereenvoudiging uitgesloten goederen
8. Van de vereenvoudiging zijn in principe uitgesloten :
a) de goederen waarvoor bij uit- of invoer telkens monsters
moeten worden genomen of die bij invoer moeten worden verzegeld
(dat kan o.m. voorkomen in de regelingen actieve veredeling,
passieve veredeling, tijdelijke invoer, behandeling onder douanetoezicht);
b) de goederen die worden uitgevoerd met het oog op teruggaaf of kwijtschelding van invoerrecht;
c) de goederen die tijdelijk worden uitgevoerd met het oog
op wederinvoer met gehele of gedeeltelijke vrijstelling, indien een
toelating van het plaatselijk hoofd is vereist;
d) de goederen die worden ingevoerd met vrijstelling, indien
een toelating van het plaatselijk hoofd is vereist;
e) de goederen die worden aangegeven onder het stelsel van
de tariefcontingenten;
f) de goederen waarop economische, sanitaire of dergelijke
regelingen van toepassing zijn (zie evenwel § 9). Terzake wordt
verwezen naar de Instructie Allerlei beperkings- en
controlemaatregelen
(D.I. 595.0)
en
de
Instructie
Gezondheidsmaatregelen - Precursoren die veelvuldig worden
gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of
van psychotrope stoffen (D.I. 595.151);
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g) producten van de goederencodes 22.04.3092 en
22.04.3098 (andere dan gedeeltelijk gegiste druivenmost),
22.06.0010 (piquette), 23.07.0011 en 23.07.0019 (wijnmoer),
23.08.9011 en 23.08.9019 (draf/droesem van druiven), waarvoor bij
uitvoer of bij invoer systematisch monsters moeten worden
genomen overeenkomstig communautaire of nationale bepalingen;
h) communautaire landbouwgoederen met prefinanciering,
die onder het stelsel van douane-entrepots worden geplaatst.
9. Onder bepaalde voorwaarden kan de administratie in de in
§ 8 bedoelde gevallen afwijkingen van de gestelde principes overwegen (zie vooral bijlage 3).
Aan vergunning onderworpen goederen
10. Het stelsel van de vergunningen vormt geen beletsel voor
de toepassing van de vereenvoudiging bij vertrek en ter bestemming, voor zover voor de desbetreffende goederen door de
douane geen systematische controlemaatregelen moeten worden
uitgevoerd en wordt voldaan aan de verder in dit schema genoemde
specifieke voorwaarden.
Uitvoer en
schappelijk)

douanevervoer

(communautair

en

gemeen-

11. De vereenvoudiging geldt alleen voor goederen die
vertrekken of aankomen onder de uitvoerregeling en de regelingen
voor douanevervoer. TIR-vervoer komt niet in aanmerking.
12. Als douanevervoer wordt ook aangemerkt het vervoer per
spoor onder geleide van een internationale vrachtbrief CIM en
expresgoed of van een overdrachtsformulier TR overeenkomstig
artikelen 412 t/m 442bis van Verordening nr. 2454/93.
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Vergunning
13. Voor zover aan de gestelde wettelijke en administratieve
voorwaarden is voldaan verleent de administratie de gevraagde
vergunning en ontvangt de belanghebbende een inschrijvingsnummer.
14. In de vergunning wordt vermeld van welk douanekantoor
de firma afhangt en welke douaneautoriteit (in principe het
gewestelijk verificatiecentrum) moet worden verwittigd nopens het
vertrek en/of de aankomst van zendingen. Bij toepassing van het
NCTS zal de elektronische aangifte op dit douanekantoor moeten
plaatsvinden en zal dit douanekantoor van de aankomst van de
goederen moeten worden verwittigd. De vergunning zal naast het
TIN (Trader Identification Number) eveneens een identificatiecode
en andere aan het NCTS inherente specificaties bevatten.
Indien gebruik mag worden gemaakt van vooraf geldig
gemaakte controle-exemplaren T5 zal de vergunning moeten
vermelden voor welke goederen dit het geval is en op welke wijze
zekerheid werd gesteld.
15. Wanneer de gestelde voorwaarden niet meer zijn vervuld
of wanneer de douane meent dat er niet voldoende waarborgen meer
zijn, kan de vergunning worden ingetrokken (zie ook § 153).
FORMALITEITEN BIJ VERTREK
Aangifte onder de regeling communautair/gemeenschappelijk
douanevervoer (NCTS)
16. De plaatsing onder de regeling communautair/gemeenschappelijk douanevervoer geschiedt volgens de
procedure bepaald in de paragrafen 42 t/m 50 van de omzendbrief
nr. D.D. 242.115 van 1 december 2002 betreffende de invoering van
het NCTS (D.I. 521.103). De elektronische aangifte mag ten
vroegste worden ingediend wanneer de goederen zijn geladen in het
vervoermiddel en het vervoermiddel is verzegeld, tenzij vrijstelling
van verzegeling geldt.
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De elektronische aangifte betreffende goederen geladen in
een container mag slechts worden ingediend wanneer de geladen
container op het vervoermiddel is geladen en is verzegeld, tenzij
vrijstelling van verzegeling zou gelden.
De bijzondere daaromtrent na te leven voorwaarden worden
in de vergunning vereenvoudiging “toegelaten afzender/toegelaten
geadresseerde” opgenomen.
Vooraf geldigmaking van uitvoeraangiften
17. Op vraag van de belanghebbende zal vooraf door de
ontvanger van het aangewezen douanekantoor op een aantal verzendings-/uitvoeraangiften, volgens zijn behoeften op exemplaar 1 in
het daartoe bestemde vak A (kantoor van verzending/uitvoer) met
de rechthoekige nummerstempel een nummer worden aangebracht
uit een speciale reeks (1) (2).
Op de exemplaren A, 2, R en 3 van de verzendings-/uitvoeraangiften brengt de ontvanger in vak A de ronde datumstempel aan
(waarvan de datum evenwel wordt bedekt - zie § 45) (2).
In afwijking van § 22, eerste lid, van de Instructie Enig
document is het niet nodig voor elke soort van aangifte een afzonderlijke reeks te gebruiken.
Indien de toegelaten afzender/exporteur eveneens aanvullende formulieren wenst te gebruiken, laat de ontvanger van het
aangewezen douanekantoor op een aantal formulieren, volgens de
behoeften van de belanghebbende, vooraf op exemplaar 1 onderaan
rechts in vak 2 met de rechthoekige nummerstempel een nummer
aanbrengen uit een speciale reeks ten einde deze formulieren te
individualiseren (3).
(1) In het raam van de vereenvoudiging bij vertrek
moet een gesplitste set van het “enig document”
(exemplaar 1, A, 2, R en 3) worden gebruikt.
(2) Bij toepassing van het systeem SADBEL of Mini-SADBEL worden de verzendings-/uitvoeraangiften gewaarmerkt door de
computer. Derhalve worden die documenten in vak A niet voorzien
van de ronde datumstempel.
(3) Bij toepassing van het systeem SADBEL of
Mini-SADBEL kan geen gebruik worden gemaakt van aanvullende
formulieren.
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18. Firma’s die gecombineerde aangiften indienen
(uitvoeraangiften en tegelijk een NCTS-aangifte) hoeven de
uitvoeraangiften niet vooraf te laten geldigmaken wanneer zij die
documenten zelf kunnen waarmerken met een metalen stempel die
beantwoordt aan het model van § 22 hierna, of met dezelfde
stempelafdruk, die door het computersysteem van de firma wordt
aangebracht.
De toelating om gebruik te mogen maken van de metalen
stempel of het eigen computersysteem voor de waarmerking wordt
verleend met een afzonderlijke vergunning door de gewestelijke
directies der douane en accijnzen over het gebied van de firma.
De aangiften worden genummerd in doorlopende reeksen die
hem naargelang de behoeften door de ontvanger worden
toegewezen.
Onder bepaalde voorwaarden kan ook de toelating worden
verleend om de aangifte zelf volledig te drukken.
19. De ontvanger houdt aantekening van het aantal vooraf
geldig gemaakte documenten en genummerde formulieren evenals
van de verleende nummers. Hij doet dit eveneens voor de aangiften
die door de firma worden gewaarmerkt.
De belanghebbende tekent voor ontvangst van het aantal
vooraf geldig gemaakte documenten en genummerde formulieren
met vermelding van de toegekende nummers. Hij moet die documenten en formulieren achter slot bewaren en alle maatregelen
treffen om misbruik te voorkomen.
De belanghebbende moet de vooraf geldig gemaakte
documenten gebruiken naar rangorde; naargelang van het geval
moet hij op de exemplaren A, 2, R en 3 van elk document in het
vak A hetzelfde nummer aanbrengen als voorkomt op exemplaar 1.
Ook de aanvullende formulieren moeten naar rangorde worden
gebruikt.
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Indien gebruik wordt gemaakt van aanvullende formulieren
dient, naargelang van het geval op de respectieve exemplaren A, 2,
R en 3 van die formulieren in het vak A hetzelfde nummer te
worden aangebracht als dit van het document waarbij zij zijn
gevoegd.
20. De ontvanger waakt erover dat alle vooraf geldig
gemaakte documenten worden gebruikt. Indien om een of andere
reden een vooraf geldig gemaakt document niet wordt gebruikt (b.v.
indien een document zodanig verkeerd wordt ingevuld dat het niet
meer kan worden gebruikt of indien de belanghebbende geen
handelsverrichtingen meer doet), moet het bij de ontvanger worden
teruggebracht.

Voordrukken van de uitvoeraangiften

21. Aan firma's, die daarom verzoeken wordt toestemming
gegeven om op de uitvoeraangiften een speciale stempel te laten
drukken door een door de Administratie erkende drukker (1). De
lijst van die drukkers is opgenomen in bijlage 1 bij dit schema.
22. Voor het vervullen van de formaliteiten inzake
verzending of uitvoer wordt dergelijke firma gemachtigd formulieren te gebruiken waarvan vak A (kantoor van verzending/uitvoer) de
voorgedrukte afdruk van een speciale stempel bevat(ten) volgens
bijgaand model (2) :
(1) Wanneer dat verzoek wordt gedaan nadat de vergunning
werd verleend, kan de ontvanger van het bevoegde douanekantoor
dat verzoek toestaan.
(2) Bij toepassing van het systeem SADBEL of Mini-SADBEL worden de verzendings-/uitvoeraangiften gewaarmerkt door de
computer.

10
55 mm
1

2
25 mm

3

4
5

6

1. Wapen van het koninkrijk België (heraldische leeuw) of van het
groothertogdom Luxemburg of elk ander teken of letters die deze
lidstaten kenmerken (v.b. “BE”)
2. Douanekantoor
3. Nummer van het document
4. Datum
5. Toegelaten afzender/exporteur (naam van de firma)
6. Vergunning nr. ...... (inschrijvingsnummer).
Bijgevolg is het bepaalde in § 17 niet van toepassing.
Indien dergelijke firma eveneens gebruik maakt van aanvullende formulieren (1) dient in het vak A van die formulieren
eveneens de voorgedrukte afdruk van de voornoemde speciale
stempel te worden aangebracht. Daarenboven dienen die
formulieren, ten einde deze te individualiseren, onderaan rechts in
vak 2 door de daartoe erkende drukker te worden voorzien van een
nummer uit een speciale door de ontvanger van het aangewezen
douanekantoor toegekende reeks. Bij gebruik van die formulieren
dient de toegelaten afzender/exporteur in vak 3 van het speciale
voorgedrukte stempel hetzelfde nummer aan te brengen als dit van
het document, waarbij zij zijn gevoegd.
(1) Bij toepassing van het systeem SADBEL of MiniSADBEL kan geen gebruik worden gemaakt van aanvullende
formulieren.
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23. De bestelling van de formulieren, die de firma nodig acht
voor haar behoeften gedurende een bepaalde periode (b.v. één jaar),
moet verplicht geschieden door tussenkomst van de ontvanger van
het aangewezen douanekantoor. Daartoe zendt de firma haar
bestelbon in twee exemplaren aan de betrokken ontvanger. Op de
bestelbon zullen, naast het aantal te drukken formulieren, door die
ontvanger de overeenstemmende nummerreeksen worden vermeld
die aan de firma worden toegewezen om in vak 3 van het speciale
stempel te worden voorgedrukt (zie § 22). Een exemplaar van de
bestelbon wordt door de ontvanger aan de door de firma gekozen
drukker gezonden. Het tweede exemplaar van de bestelbon wordt
door de ontvanger ingehouden.
24. Bovendien is het toegestaan op die formulieren de vaste
gegevens te laten drukken, die de firma op elke aangifte in het kader
van haar vergunning "vereenvoudiging" aanbrengt.
25. Elke aangifte inzake verzending/uitvoer wordt in vak 3
van het speciale voorgedrukte stempel door de drukker doorlopend
bekleed met een nummer uit de door de ontvanger van het
aangewezen douanekantoor toegekende reeks, die is vermeld op de
bestelbon.
Op de aanvullende formulieren wordt in vak 3 van het
speciale voorgedrukte stempel geen nummer voorgedrukt (zie § 22,
derde lid).
26. Bij de bestelbon moet een model van de formulieren
worden gevoegd, waarop in de desbetreffende vakken de in § 24
bedoelde vaste gegevens zijn aangebracht.
27. De voorgedrukte formulieren worden door de drukker
rechtstreeks aan de firma geleverd. Hij zendt daarna de desbetreffende facturen aan de firma.
28. Ten laatste daags na de ontvangst van de bedoelde
formulieren moet de firma aan de ontvanger van het aangewezen
douanekantoor een kopie van de leveringsnota toezenden. Die kopie
moet door de firma vooraf zijn voorzien van een ontvangstmelding
betreffende de bedoelde bestelling. De kopie zal op het kantoor
worden gerangschikt bij het exemplaar van de aan die firma verleende vergunning.
28bis. Bij toepassing van het NCTS is het voordrukken van
aangiften inzake communautair/gemeenschappelijk douanevervoer
niet meer relevant. Het begeleidingsdocument zal in de instellingen
van de firma op blanco A4-papier worden gedrukt.
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Voordrukken van ladingslijsten voor uitvoeraangiften
29. De gewestelijke directeur der douane en accijnzen in
België of de Directie der douane in het Groothertogdom Luxemburg
verlenen eveneens aan firma's, die daarom verzoeken, een vergunning om op de ladingslijsten voor uitvoeraangiften waarvan het
model overeenstemt met de in §§ 68 t/m 74 van de Instructie
Communautair douanevervoer bedoelde ladingslijsten - in het
onderste gedeelte van 70 mm x 40 mm van het vak rechts bovenaan
de lijst- een speciale stempel te laten drukken van het in § 22
bedoelde model door een door de Administratie erkende drukker.
De lijst van die drukkers is opgenomen in bijlage 1 bij dit schema.
De ladingslijst moet beantwoorden aan de voorschriften van
die vergunning.
30. Ten einde deze ladingslijsten te individualiseren dienen
die formulieren door de daartoe erkende drukker te worden bekleed
met een nummer uit een door de ontvanger van het aangewezen
douanekantoor toegekende reeks. Hetzelfde nummer moet telkens
zijn gedrukt op vier opeenvolgende formulieren van ladingslijsten.
Deze formulieren zijn bestemd om aan elk van de drie exemplaren
van de T-aangifte te worden gehecht. Dit nummer moet onder de
titel "Ladingslijst" worden gedrukt.
31. De bestelling van de formulieren van ladingslijsten, die
de firma nodig acht voor haar behoeften gedurende een bepaalde
periode (b.v. een jaar), moet verplicht geschieden door tussenkomst
van de ontvanger van het aangewezen douanekantoor. Daartoe zendt
de firma haar bestelbon in twee exemplaren aan de betrokken
ontvanger. Op de bestelbon zal, naast het aantal te drukken formulieren, door die ontvanger de overeenstemmende nummerreeks
worden vermeld die aan de firma wordt toegewezen voor deze
formulieren. Een exemplaar van de bestelbon wordt door de ontvanger aan de door de firma gekozen drukker gezonden. Het tweede
exemplaar van de bestelbon wordt door de ontvanger ingehouden.
32. De voorgedrukte formulieren van ladingslijsten worden
door de drukker rechtstreeks aan de firma geleverd. Hij zendt daarna
de desbetreffende facturen aan de firma.
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Verder geldt het bepaalde in § 28 op overeenkomstige wijze.
33. Bij toepassing van het NCTS is het voordrukken van
ladingslijsten inzake communautair/gemeenschappelijk douanevervoer niet meer relevant. De begeleidende documenten zullen in de
instellingen van de firma op blanco A4-papier worden gedrukt.
Kennisgeving aan het gewestelijk verificatiecentrum van de
zendingen bij vertrek
(De cijfers 34 t/m 41 zijn niet van toepassing wanneer enkel
of eveneens gebruik wordt gemaakt van het NCTS.)
34. Indien de firma bij vertrek zendingen heeft volgens een
vast plan (vaste dagen en uren), wordt dat plan schriftelijk en
ondertekend door haar aansprakelijke vertegenwoordiger bezorgd
aan het gewestelijk verificatiecentrum (1) dat als de te verwittigen
douaneautoriteit is aangeduid. In het andere geval moet het
verificatiecentrum omtrent elke voorgenomen zending bij vertrek
worden ingelicht. Die inlichting moet ten minste één uur vóór het
begin van het laden van de goederen bij het verificatiecentrum
toekomen. Voor vervoermiddelen, die geladen bij een
douane-expediteur toekomen, moet die inlichting ten minste één uur
vóór het vertrek van het vervoermiddel bedoeld centrum bereiken;
in dat geval dient de desbetreffende zending op verzoek van het
verificatiecentrum te worden gelost met het oog op een doorgedreven verificatie.
De kennisgeving geschiedt per telefax. Telefonische inlichtingen zijn enkel toegestaan in noodgevallen (b.v. bij het uitvallen van de telefax).
35. Voor goederen waarvoor aanspraak wordt gemaakt op de
uitbetaling van restituties en voor goederen waarvoor bijzondere
controlemaatregelen zijn vereist in het kader van het EG-landbouwbeleid, moet de kennisgeving ten minste 12 u. voor het vertrek
van de goederen op het verificatiecentrum toekomen.
(1) Eventueel kan dat een andere in de vergunning aangeduide douaneautoriteit zijn.
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Die kennisgeving moet verplicht geschieden per telefax. De
vrijstelling van kennisgeving, die aan sommige firma's wordt
verleend bij toepassing van § 39, geldt niet voor de hier bedoelde
goederen.
36. Elke vertraging van meer dan 30 minuten moet aan het
verificatiecentrum worden medegedeeld.
37. In elk geval moet de mededeling alle gegevens bevatten,
die voor de informatie van de douane noodzakelijk zijn, namelijk :
- de plaats(en) waar de goederen zich in de instelling van de
firma bevinden;
- het vervoermiddel dat men voornemens is te gebruiken
(vrachtwagen, wagon of binnenschip);
- eventueel het uur van het begin van het laden;
laden;

- eventueel het vermoedelijke uur van het einde van het
- het vermoedelijke uur van vertrek van het transport;
- de aard en de hoeveelheid van de goederen;

- of de aangifte geschiedt met het oog op de uitbetaling van
restituties (in dit geval moet de goederencode en de restitutiecode
worden vermeld);
- de nummers van de eventueel gebruikte vergunningen en
EG-uitvoercertificaten.
38. De goederen mogen in geen geval vertrekken vóór het
aangekondigde of rechtgezette uur van vertrek.
39. De Centrale Administratie kan een firma, die tijdens
bepaalde uren van de dag regelmatig zendingen bij vertrek heeft, op
haar verzoek en onder bepaalde voorwaarden van bovenbedoelde
kennisgeving vrijstellen (behalve voor de in § 35 bedoelde goederen, de aan vergunning onderworpen goederen, de goederen
waarvoor speciale maatregelen gelden inzake oorsprong of wanneer
voor bepaalde goederen door het hoofd van de verificatiedienst
schriftelijk om voorafgaande kennisgeving werd verzocht.
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40. De kennisgeving aan het verificatiecentrum moet zo
geregeld zijn dat de douaneambtenaren, indien zij zulks wensen te
doen, kunnen optreden van maandag tot vrijdag - behalve op feestdagen - tussen 8 en 17 uur.
41. In principe mogen buiten de in § 40 genoemde dagen en
uren geen goederen vertrekken onder het vereenvoudigde stelsel. De
gewestelijke directeur der douane en accijnzen kan nochtans - op
uitdrukkelijk verzoek van de belanghebbende - afwijkingen op de
uurregeling toestaan binnen de grenzen van 6 tot 22 uur van
maandag tot zaterdag.
41bis. Bij toepassing van het NCTS zal het niet meer
mogelijk zijn de zendingen te laten vertrekken volgens een vast
plan. De kennisgeving aan de douaneautoriteiten geschiedt feitelijk
door de aangifte onder de regeling communautair/gemeenschappelijk douanevervoer (zie cijfer 16 hiervoor).
Gereedmaken van de uitvoeraangiften
(De cijfers 42 t/m 47 gelden alleen voor uitvoeraangiften.)
42. Vóór het tijdstip dat ambtenaren van het gewestelijk
verificatiecentrum zouden kunnen optreden voor de verificatie
moeten alle aangiften (verzendings-/uitvoeraangiften en de
daarbijhorende bescheiden zoals zuiveringsopgaven A en opgaven
berekende rechten B, vergunningen, certificaten, facturen, enz.)
gereed zijn ingevuld zoals dat voor een normale aangifte op het
kantoor moet geschieden. Zij moeten zich op genoemd tijdstip bij
het in § 48 bedoelde register van vertrek bevinden of indien geen
register van vertrek moet worden gehouden, op een door de douane
aangeduide plaats.
Indien het goederen betreft die worden aangegeven ter
(gehele of gedeeltelijke) zuivering van een bepaalde douaneregeling
(b.v. actieve veredeling), moeten alle formaliteiten worden nageleefd die zijn voorzien in het raam van die regeling.
43. De toegelaten afzender schrijft in vak 14 van de douanedocumenten de vermelding : "Vereenvoudiging vertrek nr. ........"
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De toegelaten exporteur schrijft in vak 14 van de uitvoeraangiften de vermelding "Vereenvoudigde uitvoer nr. ........".
Als nummer wordt het in § 13 bedoelde inschrijvingsnummer
ingevuld.
Bij toepassing van het systeem SADBEL of Mini-SADBEL
dient - in afwijking van het bovenstaande - in vak 44 de code
"VAA ..... (inschrijvingsnummer)", voor de toegelaten afzender, of
"VUE ..... (inschrijvingsnummer)", voor de toegelaten exporteur, te
worden ingestuurd door de aangever.
Bij toepassing van het NCTS wordt in vak 44 eveneens het
MRN nummer vermeld, voorafgegaan door “MRN”.
44. Opgeheven.
45. Op de verzendings-/uitvoeraangiften moet de toegelaten
afzender/exporteur op alle exemplaren onderaan in vak A de datum
van vertrek invullen; die datum moet overeenkomen met de datum
van vertrek, die zou moeten worden ingeschreven in het register van
vertrek. Die datum wordt beschouwd als de datum van aanvaarding
van de aangiften. Bij voorgedrukte formulieren komt die datum in
vak 4 van het speciale voorgedrukte stempel (zie § 22).
46. De aangiften moeten worden ondertekend door de houder
van de vergunning, wanneer het een natuurlijke persoon is, of door
een zaakvoerder of beheerder die bevoegd is om de firma te verbinden, wanneer de vergunning aan een rechtspersoon is verleend.
Zij mogen ook worden ondertekend door een gevolmachtigde.
De firma, die de vergunning heeft verkregen, bezorgt aan het
bevoegde douanekantoor een lijst van de personen die gemachtigd
zijn de douanedocumenten te ondertekenen; op die lijst moet tevens
een specimen van hun handtekening voorkomen.
47. In de mate van het mogelijke maakt de firma een laadplan gereed ten einde de eventuele verificatie te vergemakkelijken.
Register van vertrek
(Cijfer 48 is niet van toepassing wanneer enkel of eveneens
gebruik wordt gemaakt van het NCTS en het elektronisch
risicoanalysesysteem in België in werking is getreden.)
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48. De toegelaten exporteur houdt een register, waarin hij per
zending aantekent :
- datum en uur van kennisgeving aan het gewestelijk
verificatiecentrum;
- datum en uur van vertrek;
- identiteit van het vervoermiddel;
- soort, nummer en datum van de verzendings-/uitvoeraangiften met verwijzing naar de daarbij behorende facturen;
- nummer van de eventueel gebruikte vergunningen en
EG-uitvoercertificaten;
- het MRN;
- nummer en datum van de controle-exemplaren T 5;
- de aangebrachte verzegeling (aantal en nummers).
Die aantekeningen moeten onmiddellijk gebeuren naarmate
de gegevens bekend zijn.
Naast de inschrijving voor elke zending moet een vakje
worden voorbehouden voor de douane.
Het register wordt gehouden overeenkomstig het bijgevoegde
model (zie bijlage 2). Eventueel kan in overleg tussen de belanghebbende en de e.a. inspecteur van de schikking worden afgeweken,
met dien verstande dat geen essentiële gegevens mogen ontbreken
en dat de comptabiliteit van de zegels stipt moet worden
bijgehouden (1).
Vóór zijn gebruik moeten de bladen van het register doorlopend worden genummerd. Op de eerste en de laatste bladzijde
plaatst de e.a. inspecteur zijn handtekening en het dienststempel.
Geen bladen mogen worden uitgetrokken.
(1) Op verzoek van de belanghebbende kan de gewestelijk
directeur der douane en accijnzen toestaan het register van vertrek te
vervangen door computerlijsten of andere bescheiden, die de
vereiste gegevens bevatten.
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Werkwijze indien ambtenaren van
verificatiecentrum zich ter plaatse begeven

het

gewestelijk

49. Indien ambtenaren zich ter plaatse begeven, passen zij
voor de verificatie de gebruikelijke regels toe (zie hoofdstuk II, § 8,
van de Instructie Verificatie en de omzendbrief nr. D.C.F. 52.667 Uitvoer van landbouwgoederen - Richtlijnen bij de fysieke controle - D.I. 950.42) (1).
De in de vergunningen actieve veredeling, passieve veredeling of behandeling onder douanetoezicht voorgeschreven
identificatiemaatregelen worden genomen, zelfs al is in de desbetreffende vergunning enkel voorzien dat zulks regelmatig dient te
geschieden. Indien in de desbetreffende vergunning evenwel af en
toe monsterneming is voorgeschreven, oordeelt de ambtenaar zelf of
hij monsters zal nemen.
Indien de aangifte een exemplaar voor het BIRB-R bevat,
moeten de uitslag van de verificatie en de eventueel genomen
identificatiemaatregelen ook worden aangetekend in vak D van dit
exemplaar. De naam van de verifiërende ambtenaar en de ronde
datumstempel dienen in datzelfde vak te worden aangebracht.
De ambtenaren doen zelf de verzegeling en stellen daaromtrent de nodige aantekeningen op het document (2).
Bij toepassing van het NCTS verwijderen de ambtenaren de
verzegeling en verifiëren de goederen met gebruikmaking van een
afdruk van de elektronische aangifte (office copy). Na afloop van de
verificatie verzegelen de ambtenaren het vervoermiddel opnieuw en
brengen de controleresultaten en de nieuwe verzegeling in het
NCTS in.
(1) Bij toepassing van het systeem SADBEL of Mini-SADBEL zijn de verificatiecircuitvermeldingen, die zijn afgedrukt in
vak D/J van de SADBEL-aangiften, niet van toepassing overeenkomstig het bepaalde in de "Handleiding voor de SADBEL-gebruiker" en de "Handleiding voor de geautomatiseerde SADBEL-kantoren".
(2) Wat de verzegeling betreft, geldt het bepaalde in §§ 98
t/m 101 van de Instructie Communautair douanevervoer.
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De geverifieerde uitvoeraangiften en de daarbij horende
stukken (de eventuele vergunningen en EG-certificaten) worden
onder verzegelde omslag aan de belanghebbende teruggegeven om
overeenkomstig het bepaalde in § 55 bij de ontvanger te worden
bezorgd. Het exemplaar 3 van het uitvoerdocument vergezelt de
goederen tot op het kantoor van uitgang.
De ambtenaren die de verificatie verrichten vermelden in het
in § 48 bedoelde register (of op de als dusdanig geldende bescheiden), in het daartoe voorbehouden vak (of op een bij te voegen
opgave ad hoc), het woord "Gezien", de datum en het uur, en
plaatsen hun paraaf naast de door hen onderzochte documenten.
Indien het gewestelijk verificatiecentrum meent dat het moet
optreden, maar dat niet kan vóór of op het tijdstip van het begin van
het laden van het vervoermiddel, wordt de wachtperiode verlengd
met de nodige tijd. De betrokken firma wordt hiervan verwittigd per
fax of elektronisch wanneer het NCTS wordt toegepast.
Werkwijze indien ambtenaren van het
verificatiecentrum zich niet ter plaatse begeven

gewestelijk

50. Indien ambtenaren zich op het voorziene uur van vertrek
niet ter plaatse begeven en indien geen gebruik is gemaakt van het
bepaalde in § 49, laatste lid, moet de belanghebbende zelf sommige
formaliteiten vervullen zoals bepaald in §§ 51 t/m 54.
51. De belanghebbende gaat zelf over tot de verzegeling van
de goederen of het vervoermiddel, zodanig dat zonder verbreking
van de verzegeling geen goederen kunnen worden weggenomen (1).
Voor de manier van aanbrengen van de zegels, de bewaring en het
aanschaffen van zegels, touw of geparelde draad en tang wordt
verwezen naar §§ 142 t/m 151.
(1) Wat de verzegeling voor het NCTS en voor het vervoer
onder dekking van een controle-exemplaar T5 betreft, geldt het
bepaalde in §§ 98 t/m 101 van de Instructie Communautair
douanevervoer. In de andere gevallen moet terzake slechts worden
verzegeld wanneer zulks door de regeling waarvan toepassing wordt
gemaakt is voorgeschreven. Behoudens andersluidende bepalingen
moet voor het vervoer van goederen die met toepassing van de
restutitieregeling worden uitgevoerd steeds worden verzegeld.
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51bis. Wanneer in het kader van de regeling
communautair/gemeenschappelijk douanevervoer moet worden
overgegaan tot verzegeling kan gebruik worden gemaakt van de
mogelijkheid om een verzegeling van een bijzonder model
(commerciële verzegeling) aan te brengen overeenkomstig § 34 van
omzendbrief Hervorming communautair en gemeenschappelijk
douanevervoer nr. D.D. 230.625 van 13 juni 2001 (D.I. 521.103).
52. Op de exemplaren 3 en R van de in § 49, vijfde lid,
bedoelde uitvoerdocumenten vult de toegelaten exporteur onderaan
in vak D "Controle door het kantoor van vertrek" in, respectievelijk
naast :
a) "Uitslag" :
de woorden "vereenvoudigde regeling"
b) "Aangebrachte verzegeling" :
- "Aantal" : het aantal aangebrachte zegels
- "Merken" : de nummers van de aangebrachte zegels
(Indien geen verzegeling wordt aangebracht, wordt naast die
rubrieken niets vermeld wanneer het NCTS wordt toegepast, zoniet
wordt een streepje geplaatst).
In hetzelfde vak vult de toegelaten exporteur plaats en datum
in, ondertekent het vak en brengt het stempel aan van de firma.
Het exemplaar 3 van de in § 49, vijfde lid, bedoelde
uitvoerdocumenten wordt aan de vervoerder medegegeven. De
andere exemplaren worden door de toegelaten exporteur ingehouden
(zie § 55).
53. De termijn voor het vervoer wordt vastgesteld
overeenkomstig de bepalingen van de §§ 32 en 33 van de
omzendbrief nr. D.D. 242.115 betreffende de invoering van het
NCTS (D.I. 521.103) indien toepassing wordt gemaakt van het
NCTS en van § 10 van de omzendbrief nr. D.D. 230.624 van
13 juni 2001 betreffende de hervorming communautair/gemeenschappelijk douanevervoer (D.I. 521.103) in de andere gevallen.
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54. Op de exemplaren 1, A, 2, R en 3 van de uitvoeraangiften
vult de belanghebbende in vak 44 in voorkomend geval het MRN,
het nummer van het controle-exemplaar T 5, het serienummer van
het exemplaar voor het BIRB-R en/of het nummer en de datum van
afgifte van het EG-certificaat in gevolgd door de afkorting van de
lidstaat van afgifte en de code van de instantie van afgifte.
De verzendings-/uitvoeraangiften (1), de eventuele vergunningen en EG-certificaten, de facturen en andere bij de aangifte
behorende stukken worden door de belanghebbende ingehouden.
Bezorgen van de documenten bij de ontvanger
(Geldt niet wanneer enkel het NCTS wordt toegepast.)
55. De exemplaren van de verzendings-/uitvoeraangiften (1),
de eventuele vergunningen en EG-certificaten en alle bij de
aangiften behorende stukken - ongeacht of ambtenaren zijn
opgetreden of niet - moeten uiterlijk de donderdag van de week
volgende op de datum van inschrijving in het register (in
voorkomend geval onder verzegelde omslag zie § 49, vijfde lid) bij
de
ontvanger
worden
gebracht
door
de
toegelaten
afzender/exporteur.
56. De ontvanger dient na te gaan of de overgelegde documenten aanvaardbaar zijn op het gebied van tarief, waarde,
vergunning, BTW, enz..
Voor de aangiften die niet door het gewestelijk verificatiecentrum bij de firma werden geverifieerd, geschiedt een controle a
posteriori door het gewestelijk verificatiecentrum op de wijze als
bepaald in § 92 van de Instructie Verificatie of door de Inspectie
waarde en externe comptabiliteitscontrole volgens de haar opgelegde taken en rekening houdend met de belangrijkheid van de
aangiften (2).
(1) In het in § 74 van de Instructie Enig document bedoelde
geval wordt exemplaar 3 van het uitvoerdocument evenwel medegegeven aan de vervoerder (zie § 52, laatste lid).
(2) Bij toepassing van het systeem SADBEL of Mini-SADBEL zijn de verificatiecircuitvermeldingen, die zijn afgedrukt in
vak D/J van de SADBEL-aangiften, niet van toepassing overeenkomstig het bepaalde in de "Handleiding voor de SADBEL-gebruiker" en de "Handleiding voor de geautomatiseerde SADBEL-kantoren".
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57. De verzendings-/uitvoeraangiften, die tevens een
exemplaar voor het BIRB-R bevatten en die NIET door het
gewestelijk verificatiecentrum werden geverifieerd bij de firma,
dienen door het gewestelijk verificatiecentrum aan een "verificatie
op document" te worden onderworpen. Na afhandeling worden die
documenten aan de ontvanger bezorgd.
Van de verrichte verificaties wordt door het gewestelijke
verificatiecentrum aantekening gehouden en wordt achteraf melding
gemaakt in het eventuele register van vertrek door het aanbrengen
van de afkorting "VOD" op de in § 49, voorlaatste lid, bedoelde
wijze. De ontvanger dient na te gaan of de voorgelegde documenten
aanvaardbaar zijn op het gebied van tarief, waarde, vergunning,
BTW, enz..
Het gewestelijk verificatiecentrum komt eveneens tussen in
bijzondere gevallen, zoals in geschilszaken.
58. De documenten worden verder op de gewone wijze afgewerkt en de onderscheiden exemplaren krijgen hun normale bestemming. Hetzelfde geldt voor de bij de aangiften behorende stukken
(zoals certificaten, vergunningen, facturen, enz.).
De aangiften, die een exemplaar voor het BIRB-R bevatten,
moeten bij voorrang op hun juistheid worden nagezien en behandeld; het exemplaar R moet vervolgens nog dezelfde dag door de
ontvanger aan het BIRB worden toegezonden. De documenten,
vergezeld van vergunningen en EG-certificaten, dienen eveneens bij
voorrang te worden behandeld indien die vergunningen en EG-certificaten nog voor andere zendingen kunnen worden aangewend.
Vooraf geldigmaken van controle-exemplaren T 5
59. Op voorwaarde dat het in de vergunning vereenvoudiging
“toegelaten afzender/exporteur” expliciet is voorzien kunnen de
toegelaten afzenders/exporteurs overeenkomstig de artikelen 912bis
t/m 912octies van de Verordening nr. 2454/93 betreffende de
documenten, die dienen te worden gebruikt met het oog op de
toepassing van communautaire maatregelen die de controle op het
gebruik en/of de bestemming van de goederen met zich brengen,
vooraf geldig gemaakte controle-exemplaren T 5 gebruiken
(hieronder inbegrepen formulieren T5bis en ladingslijsten T5) in de
gevallen waarin de douane bevoegd is om controle-exemplaren T 5
bij vertrek te viseren (zie de omzendbrief van 26 april 1993,
D.L. 3/47.510 - D.I. 591.04).

23
Terzake gelden de hierna vermelde voorwaarden met dien
verstande dat alleen vooraf geldig gemaakte controle-exemplaren
T5 mogen worden gebruikt.
60. Door de ontvanger van het aangewezen douanekantoor
wordt op een aantal controle-exemplaren T5, volgens de behoeften
van de belanghebbende, vooraf op het origineel en de kopie onder
vak A (kantoor van vertrek) een afdruk van de ronde datumstempel
aangebracht (waarvan de datum evenwel wordt bedekt - zie § 64).
Op beide exemplaren wordt in vak A met de rechthoekige
nummerstempel een nummer aangebracht uit een speciale reeks,
evenals de handtekening van een bevoegde ambtenaar.
61. De ontvanger houdt aantekening van het aantal en de
nummers van de vooraf geldig gemaakte controle-exemplaren T5 in
een daartoe bestemd register. De belanghebbende tekent voor
ontvangst van de vooraf geldig gemaakte documenten. Hij moet die
documenten achter slot bewaren en verder alle maatregelen treffen
om misbruik te voorkomen.
62. Overeenkomstig artikel 912octies, tweede lid, letter b),
van de in § 59 genoemde verordening kan aan firma's, die daarom
verzoeken, een vergunning worden verleend om op de
controle-exemplaren T 5 een speciaal nummerstempel te laten
drukken door een door de Administratie erkende drukker (zie
bijlage 1). In dat geval geldt het bepaalde in §§ 22 t/m 28 mutatis
mutandis.
63. Alle controle-exemplaren T 5 moeten worden gebruikt.
Indien om een of andere reden een document niet wordt gebruikt
(b.v. indien een document zodanig verkeerd wordt ingevuld, dat het
niet meer kan worden gebruikt, of indien de belanghebbende geen
verzendingen meer doet onder de vereenvoudigde regeling of nog
indien het overschrijvingen of doorhalingen bevat), moet het bij de
ontvanger worden teruggebracht.
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64. Vóór het tijdstip dat ambtenaren van het gewestelijk
verificatiecentrum zouden kunnen optreden voor de verificatie van
een zending bij vertrek, moeten de te gebruiken controle-exemplaren T 5 worden ingevuld en ondertekend door de toegelaten
afzender of door een verantwoordelijke van zijn firma (1). De
toegelaten afzender dient vak A (kantoor van vertrek) aan te vullen
met de datum van vertrek van de goederen. Deze datum moet
overeenstemmen met de in het eventuele register van vertrek
ingeschreven datum van vertrek. In vak D "Controle door het
kantoor
van
vertrek"
vermeldt
hij
de
toegepaste
identificatiemaatregelen en de woorden "Vereenvoudigde procedure, art. 912octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93" en de
termijn voor het vervoer (2); tevens wordt in vak 40 verwezen naar
de verzendings-/uitvoeraangifte of, desgevallend, naar het
handelsdocument dat als verzendings-/uitvoeraangifte geldt en in
vak 109 naar het eventuele MRN inzake het communautair douanevervoer. In vak 100 dient het serienummer van het exemplaar voor
het BIRB-R te worden vermeld.
65. In het register van vertrek moeten de inschrijvingen
betreffende de verzendings-/uitvoeraangiften worden aangevuld met
de verwijzing naar het nummer van het gebruikte controle-exemplaar T 5.
De kopie van het gebruikte controle-exemplaar T 5 wordt op
het in § 55 bedoelde tijdstip bij de ontvanger bezorgd.
(1) De aandacht wordt gevestigd op het bepaalde in § 43.
(2) De termijn voor het vervoer komt overeen met de termijn
die met toepassing van § 53, hiervoor, werd toegekend indien het
NCTS-kantoor van bestemming het kantoor van uitgang is uit de
Gemeenschap. Indien de betrokken goederen niet het voorwerp
uitmaken van een NCTS aangifte moet de termijn voor het vervoer
worden toegekend rekening houdende met de volgende richtlijnen.
Transportmiddel, land van bestemming en geldigheidstermijn :
a) Vervoer over de weg
België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland : 2
dagen
Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk : 5 dagen
Andere lidstaten, EVA- en Visegrád-landen : 8 dagen
b) Vervoer langs waterwegen
België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland : 5
dagen
Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk : 10 dagen
Andere lidstaten, EVA- en Visegrád-landen : 15 dagen
c) Vervoer per spoor
België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland : 3
dagen
Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk : 10 dagen
Andere lidstaten, EVA- en Visegrád-landen : 15 dagen.
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66. Indien ambtenaren van het gewestelijk verificatiecentrum
een controle instellen bij het vertrek van een zending, brengen zij
hun visum aan in vak D "Controle door het kantoor van vertrek".
Procedure van de vereenvoudigde uitvoeraangifte bij vertrek
67. Alleen de toegelaten exporteurs, wier vergunning inzake
vereenvoudiging toestaat de goederen te verzenden/uit te voeren op
zicht van de desbetreffende facturen of verzendingsstukken, kunnen
het bepaalde in §§ 68 t/m 73 toepassen.
De procedure van de vereenvoudigde aangifte bij vertrek kan
evenwel in geen geval worden toegepast, indien een klassieke
vergunning voor actieve veredeling of een vergunning voor passieve
veredeling wordt ingeroepen.
68. Bij de factuur of het verzendingsstuk dienen alle
documenten te worden gevoegd, die nodig zijn voor de
verzending/uitvoer van de goederen (zie § 42, eerste lid). Die
factuur of dat verzendingsstuk moet de onderstaande gegevens
bevatten :
a) indien het kantoor van uitvoer en het kantoor van uitgang
in België zijn gelegen,
- een volgnummer uit een ononderbroken reeks,
- de datum van inschrijving in het register van vertrek,
- de gegevens van vak 37 van de douaneaangifte,
- de goederencode (vermelding van de GN-code, bestaande
uit 8 cijfers),
- het land van bestemming van de goederen,
- de handtekening van de houder van de vergunning of van
een persoon die juridisch bevoegd is om deze te verbinden,
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b) indien het kantoor van uitvoer in België en het kantoor
van uitgang in een andere lidstaat is gelegen,
- alle onder letter a) hiervoor opgesomde gegevens,
- colisage met vermelding van aantal, aard en merken van de
verpakkingen,
- refertes van de verleende vergunning, aangevuld met de
naam van de douaneautoriteit die de vergunning heeft afgegeven,
- de vermelding "Vereenvoudigde uitvoer".
69. De factuur of het verzendingsstuk betreffende goederen,
die bij uitvoer vallen onder de toepassing van de restituties of
rechten bij uitvoer, moet bovendien alle gegevens bevatten die
nodig zijn voor de toepassing van die bedragen. Dit betreft
ondermeer de volgende gegevens :
- de toepasselijke restitutiecode,
- de omschrijving
restitutienomenclatuur,

van

de

goederen

volgens

de

- het nettogewicht of - in voorkomend geval - de in
aanmerking te nemen hoeveelheid voor de berekening van de
bedragen,
- de samenstelling van de goederen, indien dit gegeven nodig
is voor de berekening van de bedragen of de verwijzing naar de bij
het BIRB ingediende geregistreerde typelijst,
- de op het exemplaar voor het BIRB-R aan te brengen
vermeldingen,
BIRB.

- het gedrukte serienummer van het exemplaar voor het

70. Indien het kantoor van uitvoer en het kantoor van uitgang
samenvallen, mag het plaatselijk hoofd naar gelang van de
omstandigheden aan de houder van de vergunning toestemming
verlenen om sommige van de op de factuur of het verzendingsstuk
te vermelden gegevens niet te vermelden, met uitzondering evenwel
van de gegevens voor restitutiegoederen.
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De hiervoor opgesomde op de factuur of het verzendingsstuk
aan te brengen gegevens kunnen worden vermeld op een bij de
desbetreffende factuur of verzendingsstuk gevoegde opgave; op de
opgave worden tevens datum en nummer van de factuur of het
verzendingsstuk vermeld.
71. Indien het uitvoerkantoor waarvan de firma afhangt voor
de vereenvoudiging tevens kantoor van uitgang is of wanneer de
uitvoerprocedure op dit kantoor kan worden aangezuiverd, dient een
factuur of een verzendingsstuk in enkelvoud te worden voorgelegd
op dit kantoor.
Indien het uitvoerkantoor waarvan de firma afhangt voor de
vereenvoudiging en het kantoor van uitgang verschillende kantoren
zijn, dient de factuur of het verzendingsstuk in tweevoud te worden
opgesteld. Eén exemplaar is bestemd om op het uitvoerkantoor te
worden afgegeven en het andere exemplaar vergezelt het transport
tot op het kantoor van uitgang, waar het wordt voorzien van het in
§ 65 van de Instructie Enig document bedoelde uitgangsvisum.
72. In de in § 71, tweede lid, bedoelde gevallen dient de
factuur of het verzendingsstuk, die (dat) bestemd is om op het
kantoor van uitgang te worden voorgelegd voor het aanbrengen van
het uitgangsvisum, door een erkende drukker (zie bijlage 1) vooraf
te worden voorzien van een stempelafdruk als bedoeld in § 22. Het
bepaalde in §§ 23 t/m 28 geldt op overeenkomstige wijze.
De belanghebbende kan ook toelating verkrijgen die
stempelafdruk aan te brengen met een metalen stempel of door
middel van het eigen computersysteem. Die toelating kan op
verzoek van de toegelaten exporteur worden verleend door de
gewestelijke directeur der douane en accijnzen over zijn gebied.
Het in vak 3 van de speciale stempel door de drukker
aangebrachte nummer evenals de in vak 4 door de toegelaten
afzender/exporteur aan te brengen datum dienen eveneens vermeld
in het register van vertrek, bedoeld in § 48, in de voor inschrijving
van de douane-aangiften voorbehouden kolommen. Die datum van
inschrijving geldt als de datum, waarop de verzendings-/uitvoeraangifte wordt aanvaard. Tevens moet in het register
van vertrek - in de kolom "verwijzing factuur" - de firmabenaming
en het eigenlijke nummer van de factuur of van het verzendingsstuk
worden vermeld.
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73. Indien
de
ambtenaren
van
het
gewestelijk
verificatiecentrum zich ter plaatse begeven, passen zij voor de
verificatie de gebruikelijke regels toe (zie hoofdstuk II, § 8, van de
Instructie Verificatie). Na de verificatie geven zij de geverifieerde
documenten en de daarbij behorende stukken (de eventuele
vergunningen en EG-certificaten) onder verzegelde omslag terug
aan de belanghebbende om samen met de niet-geverifieerde
documenten bij de ontvanger te worden bezorgd overeenkomstig het
bepaalde in § 55. Het exemplaar van de factuur of het
verzendingsstuk, dat bestemd is om op het kantoor van uitgang te
worden voorgelegd, vergezelt de goederen.
74. Per factuur of verzendingsstuk moet de toegelaten
afzender, uiterlijk de donderdag van de week volgende op de datum
van uitvoer, bij de ontvanger een uitvoeraangifte indienen. De
ontvanger gaat na of de omschrijving van de goederen, die
voorkomt op die aangifte, strookt met die op de factuur of op het
verzendingsstuk en in voorkomend geval overeenstemt met de omschrijving op de desbetreffende NCTS-aangifte. De ontvanger
rangschikt exemplaar 1 van de uitvoeraangifte voorlopig in
afwachting van de zuivering. Voorts vindt § 58 overeenkomstige
toepassing.
FORMALITEITEN TER BESTEMMING (1)
Vooraf nummeren van de aangiften
75. Door de ontvanger van het aangewezen douanekantoor
wordt op een aantal aangiften inzake binnenbrengen/invoer, volgens
de behoeften van de belanghebbende, vooraf op exemplaar 6 in het
daartoe bestemde vak A (kantoor van bestemming) met de
rechthoekige nummerstempel een nummer aangebracht uit een
speciale reeks (2).
_____________________________

(1) In het raam van de vereenvoudiging ter bestemming moet
steeds een gesplitste set van het "enig document" (exemplaren 6, B,
7, R en 8) worden gebruikt.
(2) Bij toepassing van het systeem SADBEL, Mini-SADBEL
of Comptabil (indien manuele aangiften worden ingediend op de
sadbelkantoren) worden de aangiften inzake binnenbrengen/invoer
gewaarmerkt door de computer.
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In afwijking van § 22, eerste lid, van de Instructie Enig
document is het niet nodig voor elke soort van aangifte een
afzonderlijke reeks te gebruiken.
Indien de toegelaten geadresseerde eveneens aanvullende
formulieren wenst te gebruiken laat de ontvanger van het
aangewezen douanekantoor op een aantal formulieren, volgens de
behoeften van de belanghebbende, vooraf op exemplaar 6 onderaan
rechts in vak 8 met de rechthoekige nummerstempel een nummer
aanbrengen uit een speciale reeks ten einde deze formulieren te
individualiseren (1).
75 bis. Firma’s kunnen toelating bekomen van de
gewestelijke directie der douane en accijnzen over hun gebied om
de aangiften zelf te waarmerken met een metalen stempel die
beantwoordt aan het model in § 77, hierna, of met dezelfde
stempelafdruk die door het computersysteem van de firma wordt
aangebracht voor de aangifte van goederen die het voorwerp
uitmaken van een NCTS-aangifte.
De aangiften worden genummerd in doorlopende reeksen die
hem naargelang de behoeften door de ontvanger worden
toegewezen.
Onder de in de vergunning bepaalde voorwaarden kan hem
ook toelating worden verleend de aangiften zelf volledig te drukken.
76. De ontvanger houdt aantekening van het aantal vooraf
genummerde aangiften en formulieren evenals van de verleende
nummers.
De belanghebbende tekent voor ontvangst van het aantal
vooraf genummerde aangiften en formulieren met vermelding van
de toegekende nummers. Hij moet die aangiften en formulieren
achter slot bewaren en alle maatregelen treffen om misbruik te
voorkomen.
De belanghebbende moet de aangiften gebruiken naar
rangorde; op de exemplaren B, 7, R en 8 van elke aangifte moet hij
in vak A hetzelfde nummer aanbrengen als voorkomt op
exemplaar 6. Ook de aanvullende formulieren moeten naar rangorde
worden gebruikt.
Indien gebruik wordt gemaakt van aanvullende formulieren
dient op de exemplaren 6, B, 7, R en 8 van die formulieren in vak A
hetzelfde nummer te worden aangebracht als dit van het document
waarbij
zij zijn gevoegd.
_____________________________
(1) Bij toepassing van het systeem SADBEL of
Mini-SADBEL kan geen gebruik worden gemaakt van aanvullende
formulieren.
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Het bepaalde in § 20 geldt op overeenkomstige wijze.
Voordrukken van de aangiften
77. Aan firma's, die daarom verzoeken, wordt toestemming
gegeven om op de aangiften een speciaal nummerstempel te laten
drukken door een door de Administratie erkende drukker (1). De
lijst van die drukkers is opgenomen in bijlage 1 bij dit schema.
78. Dergelijke firma wordt gemachtigd formulieren te
gebruiken waarvan vak A (kantoor van bestemming) de
voorgedrukte afdruk van een speciaal stempel bevat volgens
bijgaand model (2) :

55 mm
1

2
25 mm

3

4
5

6

1. Wapen van het koninkrijk België (heraldische leeuw) of van het
Groothertogdom Luxemburg of elk ander teken of letters die deze
lidstaten kenmerken (v.b. ABE3)
2. Douanekantoor
3. Nummer van het document
4. Datum
5. Toegelaten geadresseerde (naam van de firma)
6. Vergunning nr..........(inschrijvingsnummer).
_____________________________

(1) Wanneer dat verzoek wordt gedaan nadat de vergunning
werd verleend, kan de ontvanger van het bevoegde douanekantoor
dat verzoek toestaan.
(2) Bij toepassing van het systeem SADBEL, Mini-SADBEL
of Comptabil (indien manuele aangiften worden ingediend op
SADBEL-kantoren) worden de aangiften inzake binnenbrengen/invoer door de computer gewaarmerkt.
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Bijgevolg is de procedure inzake het vooraf nummeren van
de aangiften waarvan sprake in §§ 75 en 76 niet van toepassing.
Indien dergelijke firma eveneens gebruik maakt van
aanvullende formulieren (1), dient in vak A van die formulieren
eveneens de voorgedrukte afdruk van het voornoemde speciale
stempel te worden aangebracht. Daarenboven dienen die
formulieren, ten einde deze te individualiseren, onderaan rechts in
vak 8 door de daartoe erkende drukker te worden voorzien van een
nummer uit een speciale door de ontvanger van het aangewezen
douanekantoor toegekende reeks. Bij gebruik van die formulieren
dient de toegelaten geadresseerde in vak 3 van het speciale
voorgedrukte stempel hetzelfde nummer aan te brengen als dit van
het document waarbij zij zijn gevoegd.
79. De bestelling van de formulieren die de firma nodig acht
voor haar behoeften gedurende een bepaalde periode (b.v. één jaar),
moet verplicht geschieden door tussenkomst van de ontvanger van
het aangewezen douanekantoor. Daartoe zendt de firma haar
bestelling in twee exemplaren aan de betrokken ontvanger. Op de
bestelbon zullen, naast het aantal te drukken formulieren, door die
ontvanger de overeenstemmende nummerreeksen worden vermeld
die aan de firma worden toegewezen om in vak 3 van het speciale
stempel te worden voorgedrukt (zie § 78). Een exemplaar van de
bestelbon wordt door de ontvanger aan de door de firma gekozen
drukker gezonden. Het tweede exemplaar van de bestelbon wordt
door de ontvanger ingehouden.
80. Bovendien is het toegestaan op die formulieren de vaste
gegevens te laten drukken, die de firma op elke aangifte in het kader
van haar vergunning "vereenvoudiging" aanbrengt.
81. Elke aangifte wordt in vak 3 van het speciale
voorgedrukte stempel door de drukker doorlopend bekleed met een
nummer uit de door de ontvanger van het aangewezen
douanekantoor toegekende reeks, die is vermeld op de bestelbon.
Op de aanvullende formulieren wordt in vak 3 van het
speciale voorgedrukte stempel geen nummer voorgedrukt (zie § 78,
derde lid).
_____________________________

(1) Bij toepassing van het systeem SADBEL of
Mini-SADBEL kan geen gebruik worden gemaakt van aanvullende
formulieren.
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82. Bij de bestelbon moet een model van de formulieren
worden gevoegd waarop in de desbetreffende vakken de in § 80
bedoelde vaste gegevens zijn aangebracht.
83. De voorgedrukte formulieren worden door de drukker
rechtstreeks aan de firma geleverd. Hij zendt daarna de
desbetreffende facturen aan de firma.
84. Ten laatste daags na de ontvangst van de bedoelde
formulieren moet de firma aan de ontvanger van het aangewezen
douanekantoor een kopie van de leveringsnota toezenden. Die kopie
moet door de firma vooraf zijn voorzien van een ontvangstmelding
betreffende de bedoelde bestelling. De kopie zal op het kantoor
worden gerangschikt bij het exemplaar van de aan die firma
verleende vergunning.
Kennisgeving aan het gewestelijk verificatiecentrum van de
zendingen
85. De kennisgeving van aankomst geschiedt volgens de
procedure die bepaald is in de §§ 107 t/m 111 van de omzendbrief
D.D. 242.115 van 1 december 2002 betreffende de invoering van
het NCTS (D.I. 521.103). De kennisgeving aan het douanekantoor
waar de toegelaten geadresseerde van afhangt mag slechts
geschieden wanneer het vervoermiddel met de goederen zich op de
in de vergunning aangewezen plaats (exploitatiezetel) bevindt. De
eventuele verzegeling mag niet worden verwijderd.
De bijzondere daaromtrent na te leven voorwaarden worden
in de vergunning vereenvoudiging “toegelaten geadresseerde”
opgenomen.
Indien de firma zendingen ontvangt met gebruikmaking van
de vereenvoudiging per spoor of nog onder dekking van een
T-document, volgens een vast plan (vaste dagen en uren), wordt dat
plan schriftelijk en ondertekend door haar aansprakelijke
vertegenwoordiger bezorgd aan het gewestelijk verificatiecentrum (1) dat als de te verwittigen douaneautoriteit is aangeduid.
In het andere geval moet het verificatiecentrum omtrent elke verwachte zending worden ingelicht. Die inlichting moet ten minste
één uur vóór het tijdstip waarop het lossen van het vervoermiddel
een aanvang kan nemen bij het verificatiecentrum toekomen.
______________________________

(1) Eventueel kan dat een ander in de vergunning aangeduide
douaneautoriteit zijn.

33
De kennisgeving voor de zendingen met gebruikmaking van
de vereenvoudiging vervoer per spoor of nog onder dekking van een
T-document geschiedt per telefax. Telefonische inlichtingen zijn
enkel toegestaan in noodgevallen (b.v. bij het uitvallen van de
telefax).
86. Voor goederen waarvoor bijzondere controlemaatregelen
zijn vereist in het kader van het EG-landbouwbeleid, moet de
kennisgeving niettemin ten minste 12 u. voor het tijdstip waarop het
lossen van het vervoermiddel een aanvang kan nemen op het
verificatiecentrum toekomen.
Die kennisgeving moet verplicht geschieden per telefax.
87. Elke vertraging bij de kennisgeving per fax van meer dan
30 minuten moet aan het verficatiecentrum worden medegedeeld.
88. In de mededeling per fax aan het verificatiecentrum
moet, naast het tijdstip van het begin van het lossen van het
vervoermiddel, eveneens worden vermeld :
- de plaats waar de goederen in de instelling van de firma
worden aangebracht;
- de bestemming van de goederen (verbruik, AV, particulier
entrepot, enz.);
- de status van de goederen (T 1 of T 2);
- de aard (goederencode en aanvullende code) en de
geschatte hoeveelheid van de goederen;
- de nummers van de eventueel gebruikte vergunningen en
EG-certificaten.
- het land van oorsprong van de goederen;
- de afzender van de goederen.
89. Indien de zending met gebruikmaking van de
vereenvoudiging spoor of nog onder dekking van een T-document
onverwacht toekomt, wordt het verificatiecentrum onmiddellijk per
telefax verwittigd en wordt ten minste één uur gewacht met het
begin van het lossen van het vervoermiddel. De aandacht wordt
evenwel gevestigd op het bepaalde in § 86.
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90. De Centrale Administratie kan een firma, die tijdens
bepaalde uren van de dag regelmatig zendingen met gebruikmaking
van de vereenvouding spoor of nog onder dekking van een
T-document ontvangt, op haar verzoek en onder bepaalde
voorwaarden van bovenbedoelde kennisgeving vrijstellen (behalve
voor de in § 86 bedoelde goederen, de aan vergunning onderworpen
goederen, de goederen waarvoor speciale maatregelen gelden inzake
oorsprong of wanneer voor bepaalde goederen door het hoofd van
de verificatiedienst schriftelijk voorafgaande kennisgeving werd
verzocht).
91. De kennisgeving aan het verificatiecentrum moet zo
geregeld zijn dat de douaneambtenaren, indien zij zulks wensen te
doen, kunnen optreden van maandag tot vrijdag - behalve op
feestdagen - tussen 8 en 17 uur. Zendingen die worden gemeld
tussen 16 en 17 uur mogen pas de volgende werkdag vanaf 8 uur
worden gelost, indien de douane voordien niet is opgetreden. De
zendingen, die aankomen op zaterdag en zondag, worden geacht toe
te komen op maandag om 8 uur. Zendingen, die toekomen op een
feestdag, worden geacht toe te komen op de volgende werkdag om
8 uur.
92. In principe mogen buiten de in § 91 genoemde dagen en
uren geen goederen worden vrijgemaakt onder het vereenvoudigde
stelsel. De gewestelijk directeur der douane en accijnzen kan
nochtans - op uitdrukkelijk verzoek van de belanghebbende – afwijkingen op de uurregeling toestaan binnen de grenzen van 6 tot
22 uur van maandag tot zaterdag.
Gereedmaken van de aangiften
93. Vóór het tijdstip van de kennisgeving van aankomst of
vanaf het welk de ambtenaren van het gewestelijk
verificatiecentrum zouden kunnen optreden voor de verificatie,
moeten alle aangiften (en de daarbijhorende bescheiden zoals
facturen, aangiften DV 1, certificaten van oorsprong of certificaten
inzake goederenverkeer, vergunningen, EG-certificaten, enz.)
gereed zijn ingevuld en moet het NCTS-begeleidingsdocument ter
beschikking van de ambtenaren zijn. Dat tijdstip is aan te merken als
datum van aanvaarding van de aangifte; die datum wordt door de
toegelaten geadresseerde ingevuld op alle exemplaren van de
aangifte onderaan in vak A. Bij voorgedrukte formulieren komt die
datum in vak 4 van het speciale voorgedrukte stempel (zie § 78).
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Indien het goederen betreft die worden aangegeven onder een
bepaalde douaneregeling (b.v. actieve veredeling, particulier
entrepot, enz.), moeten alle formaliteiten worden nageleefd die zijn
voorzien in het raam van die regeling.
94. De toegelaten geadresseerde schrijft in vak 14 van de
douanedocumenten de vermelding : "Vereenvoudiging bestemming
nr. ..........".
Als nummer wordt het in ' 13 bedoelde inschrijvingsnummer
ingevuld.
Bovendien moet in vak 40 op de aangiften worden verwezen
naar het desbetreffende NCTS-begeleidingsdocument (MRN).
Bij toepassing van het systeem SADBEL of Mini-SADBEL
dient - in afwijking van het bepaalde in het eerste lid hiervoor - in
vak 44 de code "VAA ..... (inschrijvingsnummer)" te worden
ingestuurd door de aangever.
95. De aangiften moeten worden ondertekend door de houder
van de vergunning, wanneer het een natuurlijke persoon is, of door
een zaakvoerder of beheerder die bevoegd is om de firma te
verbinden, wanneer de vergunning aan een rechtspersoon is
verleend. Zij mogen ook worden ondertekend door een
gevolmachtigde.
De firma, die de vergunning heeft verkregen, bezorgt aan het
bevoegde douanekantoor een lijst van de personen die gemachtigd
zijn de douanedocumenten te ondertekenen; op die lijst moet tevens
een specimen van hun handtekening voorkomen.
Register van aankomst
(Uitgezonderd bij vereenvoudiging spoor of wanneer nog
zendingen onder dekking van T-documenten worden ontvangen is
cijfer 96 niet meer van toepassing zodra het elektronisch
risicoanalysesysteem in België in werking is getreden).
96. De toegelaten geadresseerde houdt een register waarin hij
per zending aantekent :
- datum en uur van kennisgeving aan het gewestelijk
verificatiecentrum;
- datum en uur van het begin van het lossen van het
vervoermiddel;
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- identiteit van het vervoermiddel;
- het MRN;
- soort, nummer en datum van de nadere aangiften met
verwijzing naar de daarbij behorende facturen;
- nummer van de eventueel gebruikte vergunningen en
EG-certificaten;
- nummer en datum van de controle-exemplaren T 5.
Die aantekeningen moeten onmiddellijk gebeuren naarmate
de gegevens gekend zijn.
Naast de inschrijving voor elke zending moet een vakje
worden voorbehouden voor de douane.
Het model van dat register kan voor elk geval worden
vastgesteld in overleg tussen de belanghebbende en de e.a.
inspecteur. Hierbij kan de bovenstaande volgorde worden gewijzigd
en kunnen andere gegevens worden toegevoegd (1).
Vóór zijn gebruik moeten de bladen van het register
doorlopend worden genummerd. Op de eerste en de laatste bladzijde
plaatst de e.a. inspecteur zijn handtekening en het dienststempel.
Geen bladen mogen worden uitgetrokken.
Werkwijze indien ambtenaren van
verificatiecentrum zich ter plaatse begeven

het

gewestelijk

97. Terzake zijn de bepalingen van de paragrafen 112, 113 en
119 t/m 123 van de omzendbrief nr. D.D. 242.115 van
1 december 2002 betreffende de invoering van het NCTS
(D.I. 521.103) van toepassing.
_____________________________

(1) Op verzoek van de belanghebbende kan de gewestelijk
directeur der douane en accijnzen toestaan het register van aankomst
te vervangen door computerlijsten of andere bescheiden, die de
vereiste gegevens bevatten.

37
Indien ambtenaren zich ter plaatse begeven, passen zij voor
de verificatie de gebruikelijke regels toe (zie hoofdstuk II, § 8 van
de Instructie Verificatie) (1).
De in de vergunningen actieve veredeling, passieve
veredeling of behandeling onder douanetoezicht voorgeschreven
monsterneming (met het oog op ontleding in het laboratorium van
de Administratie) dient steeds te worden verricht, zelfs al is in de
desbetreffende vergunning enkel voorzien dat zulks regelmatig
dient te geschieden. Indien in de desbetreffende vergunning evenwel
af en toe monsterneming is voorgeschreven, oordeelt de ambtenaar
zelf of hij monsters zal nemen.
De geverifieerde aangiften en de daarbij horende stukken (de
eventuele vergunningen en EG-certificaten) worden onder
verzegelde omslag aan de belanghebbende teruggeven om
overeenkomstig het bepaalde in § 105 bij de ontvanger te worden
bezorgd.
De ambtenaren die de verificatie verrichten vermelden in het
in § 96 bedoelde register (of op de als dusdanig geldende
bescheiden), in het daartoe voorbehouden vak (of op een bij te
voegen opgave ad hoc), het woord "Gezien", de datum en het uur,
en plaatsen hun paraaf naast de door hen onderzochte documenten.
Indien het gewestelijk verificatiecentrum meent dat het moet
optreden, maar dat niet kan vóór of op het tijdstip van het begin van
het lossen van het vervoermiddel, wordt de wachtperiode verlengd
met de nodige tijd. De betrokken firma wordt hiervan elektronisch
verwittigd.
98. Behalve voor de in § 86 bedoelde goederen kan een
zending die met gebruikmaking van de vereenvoudiging spoor of
nog onder dekking van een T-document werd aangebracht in
uitzonderlijke gevallen onmiddellijk worden vrijgegeven zonder
wachtperiode, mits uitdrukkelijke toestemming van een ambtenaar
van het gewestelijk verificatiecentrum die bevoegd is voor
verificatie en vrijgave. De toegelaten geadresseerde moet de
verkregen toestemming in het in § 96 bedoelde register van
aankomst bij de betreffende inschrijving aantekenen met vermelding
van de naam van de ambtenaar, die de toestemming heeft verleend.
_____________________________

(1) Bij toepassing van het systeem SADBEL of
Mini-SADBEL zijn de verificatiecircuitvermeldingen, die zijn
afgedrukt in vak D J van de SADBEL-aangiften, niet van toepassing
overeenkomstig het bepaalde in de "Handleiding voor de
SADBEL-gebruiker" en de "Handleiding voor de geautomatiseerde
SADBEL-kantoren".
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De vrijmaking kan ook worden beperkt tot een aantal colli en
er kan worden beslist dat één of meer aan te wijzen colli onder
toezicht van een douane-ambtenaar worden verzegeld en worden
opgeslagen in een daartoe bestemd lokaal met het oog op latere
fysieke controle.
Werkwijze indien ambtenaren van het
verificatiecentrum zich niet ter plaatse begeven

gewestelijk

99. Terzake zijn de bepalingen van de paragrafen 114 t/m
117 van de omzendbrief nr. D.D. 242.115 van 1 december 2002
betreffende de invoering vanhet NCTS (D.I. 521.103) van
toepassing.
Indien ambtenaren zich niet ter plaatse begeven vóór het
aangegeven tijdstip van het begin van het lossen (1) en indien ze
geen verificatie hebben aangekondigd, wordt de zending beschouwd
als van ambtswege vrijgegeven. In dat geval moet de toegelaten
geadresseerde zelf sommige formaliteiten vervullen zoals bepaald in
§§ 100 t/m 103.
100. Indien de geadresseerde een onregelmatigheid vaststelt
(verbroken verzegeling, teveel, tekort, onderschuiving, enz.) of
indien goederen toekomen waarvoor geen vergunning is verkregen,
moet hij onmiddellijk het verificatiecentrum verwittigen. Hij mag
intussen niet over de goederen beschikken en moet zich houden aan
de richtlijnen, die hem door de douane zullen worden gegeven.
Het gewestelijk verificatiecentrum treft de nodige
maatregelen, eventueel na ruggespraak met de e.a. inspecteur.
101. Indien de verzegeling ongeschonden is, neemt de
belanghebbende de zegels weg en voegt ze bij het betreffende
document om ze dan samen aan de ontvanger te bezorgen (zie
§ 105).
_____________________________

(1) Voor zendingen vervoerd met gebruikmaking van de
vereenvoudiging spoor of die nog onder dekking zijn van een
T-document.
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102. Indien de zending nog onder dekking van een
T-document is aangekomen en verder alles regelmatig is, schrijft de
belanghebbende onder vak I op de keerzijde van exemplaar 4 van
het T-document, de vermelding "conform", gevolgd door de datum
en zijn handtekening.
103. Alle aangiften en de daarbij behorende stukken (ook de
eventuele vergunningen en EG-certificaten), daaronder begrepen het
T-document als de zending nog onder dekking van een T-document
is aangekomen, worden door de belanghebbende ingehouden in
afwachting dat ze bij de ontvanger worden gebracht (zie § 105).
Ontvangstbewijs voor de vervoerder
(Enkel van toepassing als de zending nog onder dekking van
een T-document is aangekomen)
104. Voor elke zending, die ongeschonden en binnen de
gestelde termijn is toegekomen onder geleide van de desbetreffende
T-documenten, geeft de toegelaten geadresseerde op verzoek van de
vervoerder - ongeacht of de ambtenaren zijn opgetreden of niet - aan
die vervoerder een ontvangstbewijs af, waarin hij verklaart dat de
documenten alsmede de goederen hem ter hand werden gesteld.
Hiervoor kan desgewenst een ontvangstbewijs zoals bedoeld
in bijlage B 6 bij de Instructie Communautair Douanevervoer
worden aangepast. Ook het ontvangstbewijs, dat voorkomt op het
afscheurbare gedeelte onderaan op de keerzijde van exemplaar 5
van het T-document, kan in die zin worden aangepast.
Bezorgen van de documenten en de afgenomen zegels bij de
ontvanger
105. De NCTS-geleidedocumenten of de T-documenten als
de zending nog onder dekking van een dergelijk document is
aangekomen, waarbij de door de toegelaten geadresseerde
afgenomen zegels zijn gevoegd, evenals alle nadere aangiften, de
eventuele vergunningen en EG-certificaten en alle bij de aangiften
behorende stukken - ongeacht of de ambtenaren zijn opgetreden of
niet - moeten uiterlijk de donderdag van de week volgende op de
datum van inschrijving in het eventuele register (in voorkomend
geval onder verzegelde omslag - zie § 97, derde lid) bij de
ontvanger worden gebracht door de toegelaten geadresseerde.
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106. De ontvanger dient na te gaan of de overgelegde
aangiften aanvaardbaar zijn op het gebied van tarief, waarde,
vergunning, EG-certificaat, BTW, enz..
Voor de aangiften die niet door het gewestelijk
verificatiecentrum bij de firma werden geverifieerd, geschiedt een
controle a posteriori door het gewestelijk verificatiecentrum op de
wijze als bepaald in § 92 van de Instructie Verificatie, of door de
Inspectie waarde en externe comptabiliteitscontrole volgens de haar
opgelegde taken en rekening houdend met de belangrijkheid van de
aangiften (1).
Het gewestelijk verificatiecentrum komt eveneens tussen in
bijzondere gevallen zoals in geschilszaken.
107. Indien de afgenomen zegels overeenstemmen met de op
het document vermelde aanduidingen, worden zij door de ontvanger
niet bewaard; anders wordt een onderzoek ingesteld.
108. Indien de zending nog onder dekking van een
T-document is aangekomen vult de ontvanger de exemplaren 4 en 5
van de T-documenten aan (indien geen verificatie door de douane is
geschied, ook het vak "Controle door het kantoor van bestemming",
waarbij de formules van bijlage C 7 bij de Instructie Communautair
Douanevervoer worden gebruikt) en behandelt die documenten
verder op de gebruikelijke wijze overeenkomstig de Instructie
Communautair Douanevervoer.
109. De nadere aangiften worden op de gebruikelijke wijze
geldig gemaakt en behandeld. Hetzelfde geldt voor de daarbij
behorende stukken.
Op de exemplaren B, 7 en 8 van die aangiften brengt de
ontvanger - indien zij niet zijn voorgedrukt (zie § 78) of behandeld
in het systeem SADBEL, Mini-SADBEL of Comptabil - in vak A
de ronde datumstempel aan (waarvan de datum evenwel wordt
bedekt - zie § 93).
_____________________________

(1) Bij toepassing van het systeem SADBEL of
Mini-SADBEL zijn de verificatiecircuitvermeldingen, die zijn
afgedrukt in vak D/J van de SADBEL-aangiften, niet van toepassing
overeenkomstig het bepaalde in de "Handleiding voor de
SADBEL-gebruiker" en de "Handleiding voor de geautomatiseerde
SADBEL-kantoren".
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De documenten, vergezeld van vergunningen en
EG-certificaten, dienen bij voorrang te worden behandeld indien die
vergunningen en EG-certificaten nog voor andere zendingen kunnen
worden aangewend.
Voldoening van het invoerrecht en de BTW - Uitstel van
betaling
110. Wanneer de toegelaten geadresseerde de aangiften bij
de ontvanger brengt (zie § 105), moet hij - wat de aangiften voor het
in het vrije verkeer brengen en het in verbruik stellen betreft - het
invoerrecht en de heffingen van gelijke werking voldoen, tenzij hem
uitstel van betaling kan worden verleend overeenkomstig het
bepaalde in de Instructie Douaneschuld (D.I. 503.20).
111. In geval van globalisatie van de invoeraangiften, moeten
de eventueel verschuldigde invoerrechten worden betaald uiterlijk
de 16de van de maand volgende op de maand waarop de aangifte
betrekking heeft.
112. De BTW moet voldaan zijn uiterlijk de donderdag van
de week die volgt op die waarin de goederen zijn vrij gegeven. De
toegelaten geadresseerde moet bovendien de regels naleven van
§ 138 van de Instructie BTW (1).
113. Indien
de
toegelaten
geadresseerde
een
douane-expediteur is, is deze samen met de BTW-geadresseerde
hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de BTW, de
nalatigheidsinteresten en de opgelopen boete met betrekking tot de
zendingen die hij als toegelaten geadresseerde binnenbrengt/invoert.
________________________________

(1) Uittreksel uit de Instructie BTW :
"138. Elke persoon, die uitstel van betaling wenst te
genieten, moet :
a) een schriftelijke aanvraag richten aan de ontvanger der
douane;
b) een voldoende borgtocht verstrekken overeenkomstig
artikel 287 van de algemene wet inzake douane en accijnzen;
c) zijn betalingen verrichten door storting of overschrijving
op de postrekening van de ontvanger der douane of met een
gekruiste check".
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Procedure van de vereenvoudigde aangifte bij aankomst
114. Alleen de toegelaten geadresseerden wier vergunning
inzake vereenvoudiging toestaat dat de goederen worden
vrijgegeven op zicht van de desbetreffende facturen of
verzendingsstukken, kunnen het bepaalde in §§ 115 t/m 117
toepassen.
115. Bij de factuur of het verzendingsstuk dienen alle
documenten te worden gevoegd die nodig zijn voor het
binnenbrengen/de invoer van de goederen (zie § 93, eerste lid). Die
factuur of dat verzendingsstuk moet de onderstaande gegevens
bevatten :
- een volgnummer uit een ononderbroken reeks;
- het MRN betreffende de aangekomen zending;
- de datum van inschrijving in het eventuele register van
aankomst;
- de gegevens van vak 37 van de douaneaangifte;
- de goederencode (vermelding van de GN-code, bestaande
uit 8 cijfers);
- het land van oorsprong van de goederen;
- de handtekening van de houder van de vergunning of van
een persoon die juridisch bevoegd is om deze te verbinden;
- de elementen die nodig zijn voor de berekening van de
rechten en de BTW.
Indien de procedure van de vereenvoudigde aangifte bij
aankomst wordt toegepast voor accijnsgoederen, dient de factuur of
het verzendingsstuk tevens alle elementen te bevatten die nodig zijn
voor de berekening van de accijns.
De hiervoor opgesomde op de factuur of het verzendingsstuk
aan te brengen gegevens kunnen worden vermeld op een bij de
desbetreffende factuur of verzendingsstuk gevoegde opgave; op de
opgave worden tevens datum en nummer van de factuur of van het
verzendingsstuk vermeld.
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De toegelaten geadresseerde vermeldt de datum en het
nummer van de factuur of het verzendingsstuk in het eventuele
register van aankomst, bedoeld in § 96, in de voor inschrijving van
de douaneaangiften voorbehouden kolommen. De datum van
inschrijving geldt als de datum, waarop de aangifte inzake
binnenbrengen/invoer wordt aanvaard. Tevens moet in het eventuele
register van aankomst - in de kolom "verwijzing factuur" - de
firmabenaming en het eigenlijke nummer van de factuur of van het
verzendingsstuk worden vermeld. Indien geen register van aankomst
wordt bijgehouden geldt de datum van kennisgeving van aankomst
van de zending als de datum waarop de aangifte inzake
binnenbrengen/invoer wordt aanvaard.
116. Indien
ambtenaren
van
het
gewestelijk
verificatiecentrum zich ter plaatse begeven, passen zij voor de
verificatie de gebruikelijke regels toe (zie hoofdstuk II, § 8, van de
Instructie Verificatie). Na de verificatie geven zij de geverifieerde
documenten en de daarbij behorende stukken terug aan de belanghebbende (de eventuele vergunningen en EG-certificaten) onder
verzegelde omslag om samen met de niet-geverifieerde documenten
bij de ontvanger te worden bezorgd overeenkomstig het bepaalde in
§ 105.
117. Per factuur of verzendingsstuk moet de toegelaten
geadresseerde, uiterlijk de donderdag van de week volgende op de
datum van binnenbrengen/invoer, bij de ontvanger een aangifte
inzake binnenbrengen/invoer indienen. De ontvanger gaat na of de
omschrijving van de goederen, die voorkomt op die aangifte, strookt
met die op de factuur of het verzendingsstuk. Het bepaalde in
§§ 105 en 109 t/m 113 geldt op overeenkomstige wijze.
BIJZONDERE MAATREGELEN BIJ
VERVOER PER SPOOR (1)
Algemeen
118. Alleen de firma's, waarvan de instellingen op het
spoorwegnet van de NMBS zijn aangesloten, kunnen in principe
worden gemachtigd om de vereenvoudiging bij vertrek en ter
bestemming te gebruiken bij vervoer per spoor (eventueel met
behulp van grote containers), waarbij de bepalingen van de vorige
paragrafen van overeenkomstige toepassing zijn.
_____________________________

(1) Met behulp van grote containers daaronder begrepen.
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Het is nochtans niet noodzakelijk dat de firma's, die grote
containers per spoor ontvangen of verzenden/uitvoeren onder
geleide van overdrachtsformulieren TR - met vervoer over de weg
vóór of na het traject per spoor - rechtstreeks op het spoorwegnet
zijn aangesloten.
119. Naast de bepalingen inzake de vereenvoudigde regeling
voor communautair douanevervoer per spoor of met behulp van
grote containers (zie §§ 199 t/m 330 van de Instructie
Communautair Douanevervoer) gelden de bijzondere regels van
§§ 120 t/m 126 en van de verleende vergunning.
120. De vrachtbrieven of de overdrachtsformulieren TR
moeten in voorkomend geval verwijzen naar de desbetreffende
douanedocumenten (in vak 35 op de vrachtbrieven, in vak 15 op de
overdrachtsformulieren TR). Omgekeerd moet in vak 44 van de
douanedocumenten de vermelding "vrachtbrief nr........." of
"overdrachtsformulier TR nr......." worden vermeld.
Formaliteiten bij vertrek
121. Op verzoek van de toegelaten afzender/exporteur laat de
ontvanger van het aangewezen douanekantoor een aantal
internationale vrachtbrieven, volgens de behoeften van de
belanghebbende, vooraf voorzien van een nummer uit een speciale
reeks met de rechthoekige nummerstempel in vak 35, voorbehouden
aan de douane (op de bladen 1 en 5). Wanneer het
overdrachtsformulieren TR betreft, wordt het nummerstempel
aangebracht in vak 15 op de bladen 2 en 5.
Tegelijkertijd plaatst de douane het teken T1 of
T2 - naargelang van het geval - op de bladen 1, 2 en 3 van een
aantal vrachtbrieven - eveneens volgens de behoeften van de firma.
Voor de overdrachtsformulieren TR wordt het teken aangebracht op
de bladen 1, 2, 3A en 3B.
122. De bepalingen van ' 19 zijn van overeenkomstige
toepassing op de vrachtbrieven en op de overdrachtsformulieren TR.
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De ontvanger neemt afzonderlijk nota van de nummers, die
werden verleend aan de vrachtbrieven en aan de
overdrachtsformulieren TR voor het vervoer van T 1-goederen en
van T 2- goederen.
123. De vermelding "vereenvoudiging vertrek nr........" (zie
§ 43) wordt aangebracht in vak 35 van de internationale vrachtbrief
of in vak 15 van het overdrachtsformulier TR.
Indien
de
internationale
vrachtbrief
of
het
overdrachtsformulier TR samengaat met een uitvoeraangifte, wordt
op de vrachtbrief of het overdrachtsformulier TR op alle exemplaren
in het rood de vermelding "export" aangebracht (zie § 44,
tweede lid).
124. Uiterlijk de donderdag van de week volgende op de
datum van inschrijving in het register van vertrek biedt de
toegelaten afzender aan het douanekantoor, samen met alle
exemplaren van de aangiften voor verzending/uitvoer en alle bij de
aangiften behorende stukken, blad 4 van de door de diensten van de
NMBS aanvaarde vrachtbrieven of blad 6 van de door de diensten
van Interferry aanvaarde overdrachtsformulieren TR aan (zie
evenwel het bepaalde in § 57). Na controle van de
gegevens - controle die steekproefsgewijze kan geschieden - bezorgt
de ontvanger de bladen 4 of 6 terug aan de toegelaten afzender, die
ze tot staving van zijn boekhouding gedurende vijf jaar moet
bewaren. Gedurende die termijn kunnen de bladen 4 of 6 steeds
door de douane worden geraadpleegd.
Formaliteiten ter bestemming
125. Bij aankomst van de zending in de instelling van de
toegelaten geadresseerde geldt, naargelang van het geval, het
bepaalde in § 266 (voor een internationale vrachtbrief) of § 326
(voor een overdrachtsformulier TR) van de Instructie
Communautair Douanevervoer.
126. Uiterlijk de donderdag van de week volgende op de
datum van inschrijving in het register van aankomst geeft de
toegelaten geadresseerde, samen met alle aangiften inzake
binnenbrengen/invoer en alle bij de aangiften behorende stukken,
blad 3 van de vrachtbrieven betreffende de aangekomen zendingen
af op het douanekantoor. Wat de grote containers betreft, geeft de
toegelaten geadresseerde blad 3A af.
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FORMALITEITEN BIJ GOEDERENVERVOER VIA
EEN BELGISCHE ZEEHAVEN OF VIA
EEN BLEU-LUCHTHAVEN
127. De vereenvoudiging bij vertrek en ter bestemming mag,
met naleving van het bepaalde in §§ 128 en 129, worden toegepast
op goederen :
a) die worden binnengebracht/ingevoerd via een Belgische
zeehaven of een BLEU-luchthaven en bij aankomst aldaar niet het
voorwerp uitmaken van een begeleidingsdocument NCTS;
b) die uit de instellingen van een toegelaten
afzender/exporteur worden verzonden/uitgevoerd om via een
Belgische zeehaven of een BLEU-luchthaven over zee of door de
lucht te worden vervoerd en waarvoor voor het zee- of luchtvervoer
een NCTS-aangifte wordt gebruikt.
128. Voor de binnenkomende goederen gelden de regels van
dit schema en van de verleende vergunning op overeenkomstige
wijze met dien verstande dat, voor de overbrenging van de goederen
van de zeehaven of de luchthaven - zowel via de weg, per spoor als
via kanalen en rivieren - naar de instellingen van de firma's, onder
het NCTS moeten worden aangegeven op het douanekantoor van
binnenkomen.
129. Voor de uitgaande goederen gelden de regels van dit
schema en van de verleende vergunning eveneens op
overeenkomstige wijze met dien verstande dat voor de overbrenging
van de goederen van de instellingen van de firma naar de zeehaven
of de luchthaven - zowel via de weg, per spoor als via kanalen en
rivieren - naargelang van het geval exemplaar 3 van het
uitvoerdocument (zie § 67 van de Instructie Enig document) of een
NCTS-aangifte wordt gebruikt. Op het desbetreffende
uitvoerdocument dient ook in vak 14 door de toegelaten
exporteur/afzender - naargelang van het geval - de vermelding
"Vereenvoudigde uitvoer nr...." te worden aangebracht (zie 43).
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De NCTS procedure wordt toegepast en de documenten voor
verzending/uitvoer worden behandeld overeenkomstig het bepaalde
in §§ 16 t/m 58.
BIJZONDERE BEPALINGEN IN VERBAND MET
GROEPAGEZENDINGEN VOOR
DOUANE-EXPEDITEURS
130. Ingeval een groepagezending bij aankomst een gering
percentage (5 % van de colli) goederen bevat, die niet in het kader
van de vereenvoudiging kunnen worden ingeklaard, kan een als
toegelaten geadresseerde erkende douane-expediteur deze goederen
overbrengen naar het magazijn voor tijdelijke opslag van een
entrepot van het type F of naar een andere geoorloofde
douanebestemming. Het bepaalde in § 131 is terzake van
toepassing.
131. De overbrenging van de in § 130 bedoelde goederen
geschiedt onder dekking van begeleidingsdocumenten NCTS, die
vooraf door de ontvanger van het aangewezen douanekantoor
worden geldig gemaakt.
Het bepaalde in §§ 16, 19, 20, 34, 36 t/m 38 en 40 t/m 58 is
terzake van overeenkomstige toepassing.
132. Voor de goederen die in het bedrijf van de
douane-expediteur worden overgeladen, moet het aangewezen
gewestelijk verificatiecentrum steeds vooraf worden verwittigd (zie
§§ 85, 86, 87, 91 en 92).
MAANDELIJKSE GLOBALISATIE VAN DE
AANGIFTEN BIJ VERTREK EN BIJ AANKOMST
133. De vereenvoudiging kan samengaan met een
maandelijkse globalisatie van de aangiften, indien zulks in de
vergunning inzake vereenvoudiging is toegestaan.
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De bepalingen van hoofdstuk V van de Instructie Enig
document zijn terzake van toepassing, met dien verstande dat in
verband met de op de factuur of het verzendingsstuk aan te brengen
gegevens wordt verwezen naar het bepaalde in § 68 en § 115,
eerste lid.
134. Indien de maandelijkse globalisatie van de aangiften bij
vertrek wordt toegepast en het kantoor waarvan de firma afhangt
voor de vereenvoudiging (aangewezen kantoor van uitvoer) tevens
kantoor van uitgang is of wanneer de uitvoerprocedure op dat
kantoor kan worden aangezuiverd, dient aldaar een factuur of een
verzendingsstuk in enkelvoud te worden afgegeven.
Indien het aangewezen kantoor van uitvoer en het kantoor
van uitgang verschillende kantoren zijn, dient de factuur of het
verzendingsstuk in tweevoud te worden opgesteld. Eén exemplaar is
bestemd om op het aangewezen kantoor van uitvoer te worden
afgegeven en het andere exemplaar vergezelt het transport tot op het
kantoor van uitgang, waar het wordt voorzien van het in § 72 van de
Instructie Enig document bedoelde uitgangsvisum.
135. In de in § 134, tweede lid, bedoelde gevallen dient de
factuur of het verzendingsstuk, dat het transport vergezelt tot op het
kantoor van uitgang, door een erkende drukker (zie bijlage 1) vooraf
te worden voorzien van een stempelafdruk als bedoeld in § 22. Het
bepaalde in §§ 23 t/m 28 en 72 geldt op overeenkomstige wijze.
136. In het kader van de maandelijkse globalisatie mag de
eventueel over te leggen vergunning of EG-certificaat worden
aangezuiverd voor de globale hoeveelheid met verwijzing naar de
globalisatie-aangifte en de periode waarop die aangifte betrekking
heeft; de voorgelegde vergunning of EG-certificaat moet evenwel
geldig zijn op de datum die geldt als datum van aanvaarding van de
voorlopige aangifte betreffende elke partij afzonderlijk.
SLOTBEPALINGEN
Zekerheid
137. Toegelaten afzenders moeten een doorlopende
communautaire zekerheid stellen, tenzij op grond van de bepalingen
betreffende het communautair douanevervoer daarvan vrijstelling
kan worden verleend.
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138. Indien de toegelaten geadresseerde uitstel van betaling
wil genieten en/of de globalisatie van zijn aangiften bij aankomst
wenst toe te passen, moet ook daarvoor een passende borgtocht
worden verstrekt.
139. De toegelaten geadresseerde, die geen uitstel van
betaling wil genieten voor het invoerrecht, de accijns, de bijzondere
accijns, de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
verschuldigde bedragen en/of de BTW, zal toch voldoende
zekerheid moeten verstrekken voor de bedragen, die kunnen
verschuldigd worden in verband met de in § 93 bedoelde aangiften
voor de periode die gaat van het tijdstip van het opmaken van die
aangiften tot op het ogenblik van voldoening.
Retributie voor bijzondere prestaties
140. Voor de bijzondere prestaties van de ambtenaren van
het gewestelijk verificatiecentrum die optreden bij de toegelaten
afzenders/exporteurs en/of de toegelaten geadresseerden, zijn geen
retributies verschuldigd tijdens de normale diensturen van het
gewestelijk verificatiecentrum, namelijk van maandag tot en met
vrijdag van 6 u. tot 22 u..
Materieel
141. De toegelaten afzenders/exporteurs en de toegelaten
geadresseerden stellen een lessenaar met telefoon ter beschikking
van de douane-ambtenaren.
Zegels en verzegeling
Algemeen
142. De toegelaten afzender/exporteur moet, met het oog op
de identificatie van de zendingen, de verplichtingen inzake
verzegeling naleven en inzonderheid het bepaalde in §§ 52 en 143
t/m 151.
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Verzegelingsmaterieel

143. Voor
de
verzegeling
moet
de
toegelaten
afzender/exporteur in principe het PERFRA-systeem gebruiken, dat
ook door de Administratie wordt gebezigd (zie evenwel § 150 i.v.m.
de rechthoekige papieren zegels). De leverancier ervan is de
BVBA PERFRA BELGIUM, Ballaartstraat 71, 2018 Antwerpen
(Tel. 03/480.71.77; fax. 03/480.85.68).
Wanneer het systeem door de toegelaten afzender/exporteur
wordt gebruikt, moeten op het zegel de volgende vermeldingen
voorkomen :
- het woord "DOUANE";
- de hoofdletter B (afkorting van België) (1);
- het door de Administratie aan de toegelaten
afzender/exporteur toegekende inschrijvingsnummer (nummercode in grote schrijftekens);
- het nummer van het zegel (doorlopende nummering met
kleine schrijftekens 1 tot 99.999).
144. De toegelaten afzenders/exporteurs bevoorraden zich
rechtstreeks in zegels bij de in § 143 vermelde leverancier; hierbij
worden de voorschriften van § 149 nageleefd. De betrekkingen
tussen de toegelaten afzender/exporteur en de leverancier van het
verzegelingsmaterieel behoren tot het commerciële vlak, zowel wat
de prijs betreft als voor alle andere verplichtingen die uit de
overeenkomsten voortspruiten.
_____________________________

(1) De hoofdletter L voor de zegels die in Luxemburg
worden gebruikt.
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145. Bij wijze van inlichting en zonder enige verbintenis
vanwege de Administratie volgen hierna de prijzen (1) van de
zegels :
1.000 stuks

€ 43,38 per duizend

vermeerderd met :
a) de kostprijs van de gravure : € 46,85 (bedrag, dat éénmalig
wordt betaald bij de eerste bestelling),
b) de verzendingskosten,
c) de BTW van 21 %.
146. Het gebruik van het systeem Perfra vergt daarenboven
een Perfraverzegeltang en verzegeltouw of geparelde draad.
De verzegeltang Perfra kan worden verkregen bij de firma
BVBA PERFRA BELGIUM tegen de prijs (1) van € 73,13,
vermeerderd met de BTW van 21 %.
Het verzegeltouw en de geparelde draad worden geleverd
door de BVBA PERFRA BELGIUM tegen de prijs (1) van € 8,43
per kluwen touw, € 12,27 per pak van 1000 stukjes geparelde draad
van 40 cm, € 11,38 per pak van 1000 stukjes geparelde draad van
30 cm en € 8,87 per pak van 1000 stukjes geparelde draad van
20 cm (alle prijzen vermeerderd met de BTW van 21 %).
Beschrijving van het systeem PERFRA en wijze van gebruik
147. Hierna volgt een reproduktie van de zegels, die moeten
worden gebruikt :
_____________________________

(1) Prijs oktober 2002.

52

Vooraleer het zegel aan te brengen, worden de twee
uiteinden van het touw met een dubbele knoop samengebonden.
Wat de geparelde draad betreft, worden de twee uiteinden enkele
keren getorst.
Het zegel wordt zo dicht mogelijk achter deze knoop of deze
torsie aangebracht. Hiervoor wordt er als volgt te werk gegaan : het
zegel wordt tussen de knijpers van de tang gelegd; doordat het bakje
waarin het zegel is gelegd verend is, wordt het getande gedeelte van
het zegel naar voren gedrukt, waardoor het klem komt te zitten en
niet uit de tang kan vallen. Daarna legt men het touw of de
geparelde draad in het krulletje van het zegeltongetje, dat door het
sluiten van de tang rond het touw of de geparelde draad wordt
gerold en aldus in de tangholte terecht komt. Bij het sluiten van de
tang moet men vooral goed doordrukken om het bakje van het zegel
te vervormen.
De tang drukt geen afdruk in het zegel en wordt derhalve
slechts als sluitmiddel aangewend.
De eindjes van het touw of van de geparelde draad, die
voorbij het zegel uitsteken, moeten worden afgesneden.
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De eindjes van het touw of van de geparelde draad, die
voorbij het zegel uitsteken, moeten worden afgesneden.
Onderstaande afbeelding geeft de correcte wijze van
verzegelen weer. Een afgevaardigde van de leverancier houdt zich
ter beschikking van de aangenomen firma's om uitleg te verstrekken
nopens het hanteren van de tang.

148. De verzegeling moet derwijze geschieden dat geen
enkele onderschuiving, onttrekking of toevoeging van goederen kan
geschieden zonder het zegel te verbreken.
Verplichting van de toegelaten afzender/exporteur
149. De toegelaten afzender/exporteur moet de navolgende
voorschriften stipt naleven.
1° De bestelbons van de zegels moeten in drie exemplaren
worden opgemaakt, die vóór hun verzending verplicht moeten
worden geviseerd (datum, graad, handtekening gevolgd door de
naam van de ambtenaar en kantoorstempel) door de in de
vergunning aangewezen douanedienst.

54
De drie exemplaren worden verzonden naar de leverancier
van de zegels. Deze bewaart één exemplaar en de overige twee
worden na uitvoering van de bestellingen, aan de toegelaten
afzender/exporteur teruggezonden.
De toegelaten afzender/exporteur voegt één exemplaar tot
staving bij het eventuele in § 48 bedoelde register van vertrek en
behoudt het andere exemplaar voor eigen behoeften.
Bijkomende exemplaren mogen worden opgemaakt ten
behoeve van de comptabiliteit der aangenomen firma's.
2° De comptabiliteit der zegels wordt in principe gehouden
in het eventuele register van vertrek (zie § 48 en het model in
bijlage 2).
De vermeldingen betreffende de ontvangen zegels moeten
met rode inkt worden geschreven, terwijl de vermeldingen
betreffende de verbruikte zegels met zwarte inkt worden
aangebracht.
Dagelijks moet het register worden afgesloten, derwijze dat
het saldo van de nog te verantwoorden zegels duidelijk blijkt. Dit
saldo moet de toegelaten afzender kunnen vertonen bij elke controle
van de douane. Elk verschil moet in het register verantwoord zijn.
3° De onbruikbare of bij toeval beschadigde zegels moeten
aan de douane kunnen worden vertoond. Deze zegels worden in het
register vermeld in het vak, dat is voorbehouden aan de
aangebrachte zegels.
4° De voorraad zegels moet achter slot worden bewaard.
5° Bij intrekking of schorsing van de vergunning moet de
toegelaten afzender/exporteur en/of de toegelaten geadresseerde op
verzoek van de bevoegde douanedienst alle zaken, die betrekking
hebben op de toepassing van de vergunning inzake vereenvoudiging
(registers, verzegeltang en verzegelmateriaal, enz.) ter beschikking
stellen van die douanedienst.
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Rechthoekige papieren zegels
150. In afwijking van het bepaalde in § 143 mag de
verzegeling ook geschieden aan de hand van rechthoekige papieren
zegels nr. 782, zoals die op de douanekantoren worden gebruikt.
Op verzoek van de toegelaten afzender/exporteur geeft de
ontvanger van het aangewezen douanekantoor, tegen betaling en
volgens de behoeften van de belanghebbende voor een bepaalde
periode, een aantal van die zegels af.
Vóór de overhandiging van de zegels bekleedt de ontvanger
elke zegel met een afdruk van de kantoorstempel; hij houdt
aantekening van het aantal aan de firma overhandigde zegels,
alsmede van de volgnummers die op de zegels voorkomen.
De bepalingen van § 149, 2° t/m 4°, zijn eveneens
toepasselijk op de papieren zegels. Uit de aangebrachte vermelding
in de comptabiliteit van de zegels moet - in voorkomend geval blijken dat het om papieren zegels gaat; de vermelding moet worden
aangevuld met het of de nummer(s) van de gebruikte zegel(s). Een
zelfde vermelding moet op het desbetreffende T-document of
uitvoerdocument worden aangebracht.
De prijs van de papieren zegels is thans vastgesteld op
1 eurocent per stuk.
Controle van het gebruik der zegels
151. De met de verificatie belaste ambtenaren en de
e.a. inspecteur controleren periodiek de comptabiliteit van de zegels
en vergewissen zich onder meer :
a) van de deugdelijkheid van de geschriften betreffende de
ontvangen en de verbruikte zegels (overeenstemming tussen het
saldo der zegels, dat in het bezit is van de firma, en het verschil
tussen de ontvangen en verbruikte zegels);
b) van de regelmatigheid van de visa die op de tot staving
van het register bewaarde bestelbons voor PERFRA-zegels werden
aangebracht;
c) van het bestaan en de echtheid van de douanedocumenten
waarvoor de zegels werden gebruikt;
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d) van de aanwezigheid van de zegels, die als onbruikbaar of
als bij toeval beschadigd zijn vermeld.
Verbintenissen
152. De belanghebbenden moeten zich schriftelijk ertoe
verbinden :
a) de douane inzage te verlenen van hun administratie
(boekhouding, documenten, correspondentie, enz.);
b) alle voorwaarden en bepalingen van de vergunning en van
het schema stipt na te leven;
c) de verschuldigde retributies te betalen.
Indien een vergunning samengaat met een globalisatiestelsel
van de aangiften bij aankomst en/of vertrek of met een procedure
inzake vereenvoudigde aangifte bij vertrek en/of aankomst, moet de
belanghebbende bovendien een schriftelijke verbintenis overleggen
waarin hij verklaart dat de handelsdocumenten, die - in voorkomend
geval - tot staving van de NCTS-aangiften ter vervanging van de
gebruikelijke aangiften aan de douane zullen worden voorgelegd gelden als verzendings-/uitvoeraangiften of aangiften inzake binnenbrengen/invoer voor de daarop vermelde goederen en hem in
dezelfde mate binden.
Goede trouw en medewerking
153. De regeling vereenvoudiging bij vertrek en ter
bestemming veronderstelt goede trouw en medewerking vanwege de
toegelaten afzenders/exporteurs en de toegelaten geadresseerden.
Overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EEG)
nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 houdende vaststelling
van
het
Communautair
Douanewetboek
kunnen
de
douaneautoriteiten alle controlemaatregelen nemen, die zij voor de
correcte toepassing van de douanewetgeving nodig achten.
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In het nationale recht wordt het controlerecht voor goederen,
vervoermiddelen en personen behandeld in art. 182 van de
Algemene Wet inzake douane en accijnzen. Artikel 203 van die wet
verleent aan de ambtenaren der douane en accijnzen met ten minste
de graad van verificateur het recht op nazicht van de geschriften van
alle personen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de invoer of de
uitvoer van goederen belang hebben.
Op grond van voornoemde wettelijke bepalingen moet
bijgevolg aan de controlerende ambtenaren op louter vertoon van
hun aanstelling onmiddellijk toegang worden verleend tot de firma.
Het optreden van die ambtenaren mag bovendien aan geen
enkele beperking of formaliteit worden onderworpen, zoals het
afgeven van de identiteitskaart, het dragen van een badge, het
opleggen van een wachttijd, enz..
De verhindering van werkzaamheden in het algemeen wordt
gestraft overeenkomstig art. 329 van voornoemde Algemene Wet.
Benevens de intrekking van de vergunning zullen de
voorziene sancties worden opgelegd in geval van misbruik, poging
tot misbruik of onregelmatigheden of wanneer een opgelegde
voorwaarde of voorgeschreven formaliteit niet stipt wordt nageleefd
of nog wanneer bij herhaling goederen toekomen, waarvoor geen
vergunning werd verleend.

BIJLAGE 1
LIJST VAN DE DOOR DE ADMINISTRATIE
ERKENDE DRUKKERS
1. DRUKKERIJ JOOS N.V.
Everdongenlaan 14
2300 Turnhout
Tel. 014/44.21.21
2. CHALOT S.A.
Rue de Tubize 137
1440 Braine-le-Château
Tel. 02/366.99.60
3. GRENZ - ECHO S.C.
Rue de Verviers 97
4700 Eupen
Tel. 087/59.13.00
4. DIAPRINT ATH S.A.
Rue André Delzenne
7800 Ath
Tel. 068/28.63.70
5. MASQUELIER - TINSY S.A.
Rue Parmentier 40
7170 Manage
Tel. 064/52.06.20
6. PARAGON N.V.
Industrieweg 78-80
9032 Wondelgem
Tel. 09/253.32.11
7. MONTI N.V.
Antwerpsesteenweg 386
2500 Lier
Tel. 03/490.47.11
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8. S.A. GRAMME
Place du Marché 13
4651 Battice
Tel. 087/67.83.31
9. CONTINUGA N.V.
Stijn Streuvelslaan 73
8501 Heule
Tel. 056/35.58.81
10. DRUKKERIJ STROBBE P.V.B.A.
Kasteelstraat 1
8870 Izegem
Tel. 051/33.32.11
11. N.V. EUROPRINT 2000 S.A.
Koninginlaan 250 - Av. de la Reine 250
1020 Brussel - 1020 Bruxelles
Tel. 02/425.55.45
12. N.V. COMMUNISIS DATADOC S.A.
Zijdeweverijstraat 124 - Rue de la Soierie 124
1190 Brussel - 1190 Bruxelles
Tel. 02/333.03.33
13. F.J. WILLEKENS N.V.
Hardenvoort 3
2060 ANTWERPEN
Tel. 03/232.40.26

BIJLAGE 2
REGISTER VAN VERTREK

Verwittiging van het douanekantoor
Verwittiging
Datum

Uur

Vertrek
Datum

Uur

Identiteit
van het
vervoermiddel (b.v. nummerplaat van de
vrachtauto)

Uitvoeraangifte

Datum

Soort

Eventueel aangebrachte zegels

Nummer

Verwijzing
Factuur

Aantal

Datum en nr. van de bestelbon : 4-1-96, nr. 1
Datum van het visum van de douane : 5-1-96
Datum van ontvangst van de zegels : 11-1-96
Aantal ontvangen zegels : 1.000
Nummers van de ontvangen zegels : 1 à 1.000
11.1.96
11.1.96

15 u
15 u

12.1.96
12.1.96

10 u
17 u

Nummers

Saldo van
de te
vertonen
zegels

1.000
vrachtauto - YZ763
vrachtauto - A684B

12.1.96
12.1.96

EX 1
EX 1

1
2

2
4

1 en 2
3 t/m 6

6

vergunning nr.
..............................
Afsluiting op 12 januari
1996
16.1.96
16.1.96

16 u
16 u

17.1.96
17.1.96

10 u
11 u

vrachtauto - CA475
vrachtauto - A684B

17.1.96
17.1.96

EX 1
EU 1

3
4

Onbruikbare zegels
Bij ongeval gebroken
zegels

4
6

7 t/m 10
11 t/m 16

8

17 t/m 24

12

25 t/m 36

30

Afsluiting op 17 januari
1996
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Datum en nr. van de bestelbon : 18-1-96, nr. 2
Datum van het visum van de douane : 22-1-96
Datum van ontvangst van de zegels : 29-1-96
Aantal ontvangen zegels : 1.000
Nummers van de ontvangen zegels : 1.001 t/m
2.000
29.1.96
29.1.96

10 u
10 u

30.1.96
30.1.96

10 u
10 u

994

1.000
vrachtauto - YZ763
vrachtauto - CA475

30.1.96
30.1.96

COM 1
EU 1

5
6

4
6

37 t/m 40
41 t/m 46
Afsluiting op 30 januari
1996

1.964
10
1.954

Vaststellingens bij de
verifica-tie door de
douane

BIJLAGE 3
AAN BEPERKINGS-, BESCHERMINGS- EN
CONTROLEMAATREGELEN ONDERWORPEN
GOEDEREN WAARVOOR AFWIJKINGEN
KUNNEN WORDEN VERLEEND
1. In afwijking van het bepaalde in § 8, letter f), van het
schema kan op uitdrukkelijk verzoek van de firma en met inachtneming van bepaalde voorwaarden de vereenvoudiging worden
uitgebreid tot de hiernavolgende goederen; bij die goederen zijn
telkens de toepasselijke instructies vermeld, waarin de beperkings-,
beschermings- of controlemaatregelen worden toegelicht :
a) wijn en wijnhoudende aperitieven
- Instructie Ordening
Economische maatregelen);

van de

wijnmarkt (D.I. 593.10 -

b) textielproducten
- Instructie Certificaten en verklaringen van oorsprong voor
textielproducten (D.I. 562);
c) eieren
- Instructie Invoer en uitvoer van eieren (D.I. 596.10 Kwaliteitscontrole);
- Instructie Vogelbescherming (D.I. 595.40 - Beschermingsmaatregelen);
- Instructie Levende dieren en producten van dierlijke
oorsprong (D.I. 594.10 - Gezondheidsmaatregelen);
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- Instructie Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong
(D.I. 594.15 - Gezondheidsmaatregelen).

d) plantaardige producten

- Instructie Invoer en uitvoer van plantaardige producten
(D.I. 596.20 - Kwaliteitscontrole);
- Instructie Plantenbescherming (D.I. 594.20 - Gezondheidsmaatregelen);
- Instructie Keuring van zaai- en pootgoed (D.I. 593.40 Economische maatregelen);

e) vlees en producten van dierlijke oorsprong

- Instructie Levende dieren en producten van dierlijke
oorsprong (D.I. 594.10 - Gezondheidsmaatregelen);
- Instructie Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong
(D.I. 594.15 - Gezondheidsmaatregelen);
- Instructie Invoer van geslacht pluimvee (D.I. 596.30 Kwaliteitscontrole);
- Instructie Jacht (D.I. 595.20 - Beschermingsmaatregelen);

f) visserijproducten

- Instructie Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong
(D.I. 594.15 - Gezondheidsmaatregelen);
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- Instructie
maatregelen);

Riviervisserij

(D.I. 595.30 -

Beschermings-

- Instructie Zeevisserij (D.I. 595.35 - Beschermingsmaatregelen);
g) afvalstoffen
- Instructie Afvalstoffen (D.I. 594.70 - Gezondheidsmaatregelen).
2. Voor zover de vereenvoudiging van de douaneformaliteiten bij vertrek en/of ter bestemming geen afbreuk doet aan de
toepassing van de beperkings-, beschermings- of controlemaatregelen die betrekking hebben op de hiervoor genoemde goederen, zal in
de vergunning enkel worden verwezen naar de toe te passen
instructies.
Daaruit volgt dat de firma's, die wensen gebruik te maken
van de hiervoor uiteengezette mogelijkheden, moeten beschikken
over de instructies betreffende de goederen waarvoor de vergunning
werd aangevraagd. In bepaalde gevallen zijn twee of meer verschillende instructies toepasselijk per soort goederen.
De firma's, die nog niet beschikken over de instructies met de
eventuele bijhorende wijzigingen, kunnen die aanschaffen bij de
Documentatiedienst der douane en accijnzen, Rijksadministratief
Centrum, Financietoren, bus 37, Kruidtuinlaan 50, te 1010 Brussel,
tel. 02/210.38.15 (verkoop van brochures) of 02/210.32.60
(abonnementen) :
- door storting of overschrijving op PR. nr. 679-2004097-77
van de voornoemde dienst, met vermelding van de titel en de taal
(Nederlands of Frans) van het gevraagde werk;
- ter plaatse op het voornoemde adres : de kantoren zijn toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot
15 u. 45.
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3. Zowel bij vertrek als bij aankomst van goederen waarvoor
in principe een expert dient tussen te komen (b.v. een ambtenaar van
het Bestuur voor de Kwaliteit van de Grondstoffen en de
Plantaardige sector, een controledierenarts, enz.), is de toegelaten
afzender/exporteur en/of geadresseerde ertoe gehouden maatregelen
te nemen zodat die expert tenminste 24 u. vooraf wordt verwittigd
van het uur van vertrek of aankomst van de goederen.
Ingeval van een gekende vertraging van meer dan 30 minuten bij de aankomst van een zending, dient de toegelaten geadresseerde onmiddellijk de betrokken expert of zijn departement hiervan
in kennis te stellen.
4. De toegelaten afzenders/exporteurs en/of geadresseerden
dienen die experten inzage te geven van de registers van vertrek
en/of aankomst (zie §§ 48 en 96 van het schema).
5. De documenten die zijn voorgeschreven in de instructies
betreffende de beperkings-, beschermings- of controlemaatregelen,
(zoals een gezondheidscertificaat, een keuringscertificaat of
dergelijke), moeten worden :
- ingeschreven in het eventuele register van vertrek en/of
aankomst;
- vertoond aan de douane ingeval zij zich ter plaatse begeeft;
ben;

- vermeld op de douane-aangiften waarop zij betrekking heb-

- bezorgd aan de ontvanger van het aangewezen kantoor,
samen met de andere vereiste documenten overeenkomstig het
bepaalde in §§ 55 en 105 van het schema.
6. Wanneer de goederen bij aankomst worden geweigerd
door een ambtenaar van de desbetreffende controledienst dienen die
goederen op het vervoermiddel te blijven dat door die ambtenaar
wordt verzegeld.
In zulk geval dient die tussenkomende ambtenaar :
- een attest te verstrekken waaruit blijkt dat het om een
geweigerde zending gaat;

BIJLAGE 3 (blz. 5)
- in het register van aankomst en op de keerzijde van
exemplaar 4 van het desbetreffende T-document in vak I "Controle
door het kantoor van bestemming" de vermelding "geweigerde
zending" aan te brengen samen met het nummer van het attest;
- telefonisch het gewestelijk verificatiecentrum te verwittigen
met het telefoontoestel dat door de firma ter beschikking is gesteld
(zie § 141 van het schema).
Het attest waarvan sprake wordt samen met het
begeleidingsdocument aan de ontvanger van het aangewezen
kantoor gegeven.
7. Onafgezien van de wettelijk voorziene straffen en de
administratieve boeten geeft het al dan niet vrijwillig niet naleven
van de formaliteiten die zijn voorgeschreven door de departementen
waaraan de douane haar medewerking verleent voor het toepassen
van de beperkings-, beschermings- of controlemaatregelen,
aanleiding tot de onmiddellijke intrekking van de vergunning.

MINISTERIE VAN FINANCIEN
Administratie der
douane en accijnzen
VRAGENLIJST VEREENVOUDIGING BIJ VERTREK
INFO AANVRAAG VERGUNNING TOEGELATEN AFZENDER
(Indien u voor het invullen van de bijgaande vragenlijst verduidelijkingen wenst, neemt u
contact met een van de hiernavolgende ambtenaren.)

De ingevulde vragenlijst moet aan de gewestelijke directie der douane en accijnzen
over het gebied waar de exploitatiezetel van uw firma is gevestigd worden gestuurd.
TOELICHTING
De aanvrager van een vergunning “Toegelaten afzender”, bedoeld in de artikelen 398 t/m
404 van Verordening (EG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 (P.B. EG nr. L 253
van 11 oktober 1993) moet alle, in de bijgaande vragenlijst gevraagde, gegevens verstrekken.
Indien nodig, mogen bepaalde inlichtingen worden verstrekt op bijgevoegde opgaven of lijsten.
Het verstrekken van onduidelijke of onvolledige inlichtingen kan het verlenen van de gevraagde vergunning enkel vertragen of in het gedrang brengen.
Onjuiste inlichtingen kunnen aanleiding geven tot het weigeren van de vergunning of tot
het intrekken van de reeds verleende vergunning, zonder opzegging noch vergoeding.
In de bijlage van de vragenlijst bevindt zich het Schema van de douaneprocedures voor in
de BLEU erkende “Toegelaten afzenders/exporteurs” en “Toegelaten geadresseerden”. Het
schema verduidelijkt op een chronologische wijze hoe terzake de douaneprocedures moeten
worden toegepast.
Wanneer het een aanvraag tot hernieuwing of tot wijziging van een bestaande vergunning
betreft, hoeft geen gebruik worden gemaakt van de vragenlijst, maar volstaat een schriftelijke
aanvraag (brief) die verwijst naar die vergunning en naar de oorspronkelijke aanvraag voor
vergunning.
De aandacht van de aanvrager wordt erop gevestigd dat het verlenen van de
vergunning “Toegelaten afzender” geen afbreuk doet aan de verplichtingen om te voldoen
aan bijkomende voorwaarden en aan eventuele verboden die zouden worden opgelegd door
andere wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen.
In wezen betracht de aanvraag dat de douaneformaliteiten i.v.m. de uitvoer en/of de
regeling communautair/gemeenschappelijk douanevervoer in de exploitatiezetel van de
aanvrager kunnen worden vervuld i.p.v. op het douanekantoor van uitvoer of van vertrek.
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Inlichtingen te verstrekken door degene die vraagt om als
"toegelaten afzender/exporteur" te worden erkend

Firma

1. Naam en voornaam (of handelsnaam) het BTW-nr. van de firma, alsmede het TIN (Trader
Identification Number) vooraf aan te vragen bij de Centrale Administratie der douane en
accijnzen, Dienst Automatisering (DM).
2. Adres van de exploitatiezetel (1).
3. Telefoonnummer en naam van degene tot wie de douane zich kan wenden.
4. Activiteiten (b.v. fabriek van . . . . .).
5. Telefaxnummer van de exploitatiezetel.

Aanvullende documentatie als het om een vennootschap gaat :
Bij da aanvraag dient een kopie te worden gevoegd van de bijlagen van het Belgische
Staatsblad betreffende de oprichtingsakte van de vennootschap, evenals een kopie van de
bijlagen van het Belgische staatsblad betreffende de wijzigingen van die oprichtingsakte. Bij
gebrek hieraan mogen deze kopieën worden vervangen door een kopie van de notariële akte
i.v.m. de oprichting van de vennootschap en van de akten die de voorgedane wijzigingen
vastleggen.

Goederen (2)

6. Aard van de goederen (juiste en omstandige opgave van de aard van de goederen); zo
mogelijk de goederencode opgeven (eventueel een lijst of aangevulde catalogus bijvoegen).
7. Gaat het om goederen waarvoor aanspraak wordt gemaakt op de uitbetaling van een
landbouwrestitutie ?
Gaat het om goederen, die uit entrepot worden uitgeslagen (welk type entrepot) ?

(1) Voor elke exploitatiezetel, waar men van de faciliteiten gebruik wenst te maken, moet
een afzonderlijke vragenlijst worden ingevuld.
(2) Indien er verschillende soorten goederen zijn, moeten de gegevens voor de cijfers 6
t/m 13 onder de vorm van een tabel worden verstrekt.
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8. Moeten de goederen bij vertrek geplaatst worden onder een regeling die een controle
inhoudt op het gebruik en/of de bestemming door middel van controle-exemplaren T5 of
door middel van bijzondere vermeldingen op de T-documenten (b.v. voor
interventiegoederen, restitutiegoederen, enz.) ?
9. Zijn de goederen onderworpen aan de regeling inzake uitvoer- of doorvoervergunningen,
zijn aan het gebruik van de vergunningen vanwege de vergunningafgevende diensten
bijkomende voorwaarden verbonden (b.v. kwantitatieve beperkingen, voorlegging van
certificaten, enz.) ?
10. Gaat het om goederen voor tweeërlei gebruik (de lijst van de goederen voor tweeërlei
gebruik en van de betreffende indicatieve goederencodes kan worden geraadpleegd in de
Instructie Vergunningen; zo nodig kan daartoe contact worden opgenomen met het
dichtstbijzijnde douanekantoor of met de Dienst Vergunningen van het Bestuur van
Economische Betrekkingen/Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid, Generaal
Lemanstraat 60, 1040 Brussel, Tel. 02/206.51.91/Fax 02/206.57.71) ?
11. Zijn de goederen aan andere verbods-, beperkings- of controlemaatregelen onderworpen
(gezondheidsmaatregelen, planteziektenkundige maatregelen, enz.) ?
Zo ja, welke ?
12. Land(en) van bestemming van de goederen.
13. Gemiddelde hoeveelheid (gewicht, eventueel volume) en waarde die jaarlijks wordt of zal
worden verzonden binnen de EG (1) of uitgevoerd buiten de EG.

Vervoermiddel

14. Aard van het gebruikte vervoermiddel (b.v. vrachtwagen, spoorwagen, binnenschip).
15. Zijn de instellingen van de firma aangesloten op het spoorwegnet van de NMBS ?
Zo ja, van welk station hangt de firma af ?
Wordt de toepassing van het Rail-Edi systeem gewenst ?
16. Is er in de exploitatiezetel een laadkade voor het vervoer langs kanalen en rivieren
(binnenschepen) ?
_____________________________

(1) In de gevallen waarin de regeling inzake communautair douanevervoer nog van
toepassing is.

4
Aantal zendingen
17. Hoeveel zendingen zullen gemiddeld per week (eventueel per dag) vertrekken ?
18. Uren tijdens dewelke (dagelijks) de formaliteiten zullen worden verricht voor goederen die
vertrekken.
Indien geen vast programma kan worden opgemaakt, die gegevens bij benadering
vermelden.
Verwittiging van de douane
19. Op welke wijze zal de douane worden verwittigd wanneer geen gebruik wordt gemaakt van
het NCTS :
- voor elke zending ?
- voor een vast programma eens per periode (welke) ?
Veiligheidsmaatregelen
20. Welke maatregelen zal de firma nemen voor de goede bewaring van de vooraf geldig
gemaakte documenten, de zegels en de verzegeltang ?
Documenten
21. Wenst de firma in kettingvorm gedrukte documenten te gebruiken ?
Zo ja, de naam van de gekozen drukker (zie lijst in bijlage bij het schema) en de gewenste
combinatie van formulier(en) (opgeven).
Wenst de firma te beschikken over een metalen tempel voor de aanmaak van de
uitvoeraangiften die met een NCTS-aangifte worden gecombineerd of wordt gewenst de
stempelafdruk, bedoeld in ∋ 22 van het schema, met de computer aan te brengen ?
Globalisatie
22. Wenst de firma dat in de vergunning “Vereenvoudiging” de maandelijkse globalisatie van
de verzending/uitvoeraangiften wordt toegestaan ?
Zo het antwoord “ja” is, dient de firma bij de Nationale Bank van België de vergunning aan
te vragen om aan deze instelling rechtstreeks de voor de handelsstatistiek vereiste gegevens
te verstrekken.
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Procedure van de vereenvoudigde uitvoeraangifte bij vertrek
23. Indien de firma geen globalisatie vraagt, wenst zij dat in de vergunning “Vereenvoudiging”,
toestemming wordt verleend de goederen te verzenden/uit te voeren op zicht van de factuur
of het verzendingsstuk, zonder dat de verzendings-/uitvoeraangiften gereed zijn ingevuld ?
Wenst de firma terzake in uitvoering van ∋ 72 van het schema gebruik te maken van de
metalen stempel bedoeld in ∋ 22 van dat schema of wordt gewenst die stempelafdruk met de
computer aan te brengen ?
Zekerheid
24. Bezit de firma een doorlopende zekerheid voor communautair douanevervoer ?
Waar ?
Ten belope van ?
25. Heeft de firma andere borgtochten bij de administratie der douane en accijnzen gesteld ?
Welke ?
Waar ?
Ten belope van ?
Te . . . . . . . . . . . ., de.....................................................
.......................................................................................
(handtekening)

(naam)

MINISTERIE VAN FINANCIEN
Administratie der
douane en accijnzen
VRAGENLIJST VEREENVOUDIGING TER BESTEMMING

INFO AANVRAAG VERGUNNING TOEGELATEN GEADRESSEERDE
(Indien u voor het invullen van de bijgaande vragenlijst verduidelijkingen wenst, neemt u
contact met een van de hiernavolgende ambtenaren.)

De ingevulde vragenlijst moet aan de gewestelijke directie der douane en accijnzen
over het gebied waar de exploitatiezetel van uw firma is gevestigd worden gestuurd.
TOELICHTING
De aanvrager van een vergunning “Toegelaten geadresseerde”, bedoeld in de
artikelen 406 t/m 408 van Verordening (EG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993
(P.B. EG nr. L 253 van 11 oktober 1993) moet alle, in de bijgaande vragenlijst gevraagde,
gegevens verstrekken. Indien nodig, mogen bepaalde inlichtingen worden verstrekt op
bijgevoegde opgaven of lijsten.
Het verstrekken van onduidelijke of onvolledige inlichtingen kan het verlenen van de gevraagde vergunning enkel vertragen of in het gedrang brengen.
Onjuiste inlichtingen kunnen aanleiding geven tot het weigeren van de vergunning of tot
het intrekken van de reeds verleende vergunning, zonder opzegging noch vergoeding.
In de bijlage van de vragenlijst bevindt zich het Schema van de douaneprocedures voor in
de BLEU erkende “Toegelaten afzenders/exporteurs” en “Toegelaten geadresseerden”. Het
schema verduidelijkt op een chronologische wijze hoe terzake de douaneprocedures moeten
worden toegepast.
Wanneer het een aanvraag tot hernieuwing of tot wijziging van een bestaande vergunning
betreft, hoeft geen gebruik worden gemaakt van de vragenlijst, maar volstaat een schriftelijke
aanvraag (brief) die verwijst naar die vergunning en naar de oorspronkelijke aanvraag voor
vergunning.
De aandacht van de aanvrager wordt erop gevestigd dat het verlenen van de
vergunning “Toegelaten geadresseerde” geen afbreuk doet aan de verplichtingen om te
voldoen aan bijkomende voorwaarden en aan eventuele verboden die zouden worden
opgelegd door andere wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen.
In wezen betracht de aanvraag dat de douaneformaliteiten in het kader van de regeling
communautair/gemeenschappelijk douanevervoer in de exploitatiezetel van de aanvrager
kunnen worden vervuld i.p.v. op het douanekantoor van uitvoer of van bestemming.
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Inlichtingen te verstrekken door degene die
vraagt om als "toegelaten geadresseerde"
te worden erkend
Firma
1. Naam en voornaam (of handelsnaam) het BTW-nr. van de firma, alsmede het TIN (Trader
Identification Number) vooraf aan te vragen bij de Centrale Administratie der douane en
accijnzen, Dienst Automatisering (DM).
2. Adres van de exploitatiezetel (1).
3. Telefoonnummer en naam van degene tot wie de douane zich kan wenden.
4. Activiteiten (b.v. fabriek van ......).
5. Telefaxnummer van de exploitatiezetel.
Aanvullende documentatie als het om een vennootschap gaat :
Bij da aanvraag dient een kopie te worden gevoegd van de bijlagen van het Belgische
Staatsblad betreffende de oprichtingsakte van de vennootschap, evenals een kopie van de
bijlagen van het Belgische staatsblad betreffende de wijzigingen van die oprichtingsakte. Bij
gebrek hieraan mogen deze kopieën worden vervangen door een kopie van de notariële akte
i.v.m. de oprichting van de vennootschap en van de akten die de voorgedane wijzigingen
vastleggen.
Goederen (2)
6. Aard van de goederen (juiste en omstandige opgave van de aard van de goederen); zo
mogelijk de goederencode opgeven, evenals de eventuele BTW-specificatie (eventueel een
lijst of aangevulde catalogus bijvoegen).
7. Zijn de goederen bestemd om te worden aangegeven voor het verbruik, voor het plaatsen
onder de regeling actieve verdeling, voor de opslag in particulier entrepot, enz. ?
Wanneer het gaat om goederen onder de regeling actieve veredeling, het type van
vergunning aanduiden waarover de firma beschikt (klassieke actieve veredeling, globalisatie
actieve veredeling, landbouw actieve veredeling).
Wanneer het gaat om goederen voor de opslag in particulier entrepot, het type entrepot
vermelden.
_____________________________

(1) Voor elke exploitatiezetel, waar men van de faciliteiten gebruik wenst te maken, moet
een afzonderlijke vragenlijst worden ingevuld.
(2) Indien er verschillende soorten goederen zijn, moeten de gegevens voor de cijfers
6 t/m 13 onder de vorm van een tabel worden verstrekt.
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8. Gaat het om goederen waarvoor een compenserende heffing moet worden betaald ?
9. Zijn de goederen bij vertrek onder een regeling geplaatst, die bij aankomst een controle
inhoudt op het gebruik en/of de bestemming, door middel van controle-exemplaren T5 of
door middel van bijzondere vermeldingen op de T-documenten (b.v. voor
interventiegoederen, landbouwgoederen die in aanmerking komen (kwamen) voor de
uitbetaling van een steun, enz.) ?
10. Zijn de goederen onderworpen aan de regeling inzake invoer- of doorvoervergunningen;
zijn aan het gebruik van de vergunningen vanwege de vergunningafgevende diensten
bijkomende voorwaarden verbonden (b.v. kwantitatieve beperkingen, voorlegging van
certificaten, enz.) ?
11. Zijn de goederen aan andere verbods-, beperkings- of controlemaatregelen onderworpen
(gezondheidsmaatregelen, planteziektenkundige maatregelen, enz.) ?
Zo ja, welke ?
12. Land(en) van oorsprong van de goederen.
13. Gemiddelde hoeveelheid (gewicht, eventueel volume) en waarde die jaarlijks wordt of zal
worden binnengebracht uit de EG (1) of ingevoerd van buiten de EG.

Vervoermiddel

14. Aard van het gebruikte vervoermiddel (b.v. vrachtwagen, spoorwagen, binnenschip).
15. zijn de instellingen van de firma aangesloten op het spoorwegnet van de NMBS ?
Zo ja, van welk station hangt de firma af ?
16. Is er in de exploitatiezetel een loskade voor het vervoer langs kanalen en rivieren
(binnenschepen) ?

Aantal zendingen

17. Hoeveel zendingen zullen gemiddeld per week (eventueel per dag) aankomen ?
18. Uren tijdens dewelke (dagelijks) de formaliteiten zullen worden verricht voor goederen die
aankomen.
Indien geen vast programma kan worden opgemaakt, die gegevens bij benadering
vermelden.
(1) In de gevallen waarin de regeling inzake communautair douanevervoer nog van
toepassing is.
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Verwittiging van de douane indien het niet gaat om zendingen die het voorwerp uitmaken
van een NCTS-aangifte

19. Op welke wijze zal de douane worden verwittigd :
- voor elke zending ?
- voor een vast programma eens per periode (welke) ?

Documenten

20. Wenst de firma in kettingvorm gedrukte formulieren te gebruiken ?
Zo ja, de naam van de gekozen drukker (zie lijst in bijlage bij het schema) opgeven.
21. Wenst de firma te beschikken over een metalen stempel voor de waarmerking van de
aangiften betreffende de goederen die het voorwerp uitmaken van een NCTS-aangifte of
wordt gewenst de stempelafdruk, bedoeld in ∋ 78 van het schema, met de computer aan te
brengen ?

Globalisatie

22. Wenst de firma dat in de vergunning “Vereenvoudiging” de maandelijkse globalisatie van
de aangiften inzake binnenbrengen/invoer wordt toegelaten ?
Zo het antwoord "ja" is, dient de firma :
a) bij de Nationale Bank van België de vergunning aan te vragen om aan deze instelling
rechtstreeks de voor de handelsstatistiek vereiste gegevens te verstrekken;
b) een vergunning te bekomen of te bezitten van de Administratie van de BTW, registratie
en domeinen om de betaling van de verschuldigde BTW bij het binnenbrengen/bij invoer
naar het binnenland te verleggen. Een kopie van die vergunning moet bij het dossier
worden gevoegd.

Procedure van de vereenvoudigde aangifte bij aankomst

23. Indien de firma geen globalisatie vraagt, wenst zij dat in de vergunning “Vereenvoudiging”
toestemming wordt verleend dat de goederen worden vrijgegeven op zicht van de factuur of
het verzendingsstuk, zonder dat de aangiften inzake binnenbrengen/invoer gereed zijn
ingevuld ?
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Zekerheid
24. Heeft de firma borgtochten bij de Administratie der douane en accijnzen gesteld ?
Welke ?
Waar ?
Ten belope van ?
Te . . . . . . . . . . . ., de.....................................................
.......................................................................................
(handtekening)

(naam)

