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Omdeling door de gewestelijke directeurs aan :
- elke dienst belast met het bijhouden van een collectie;
- alle personeelsleden van de niveaus 1, B en C.
1. Uit de statistieken van de Europese Commissie blijkt dat de
termijn die verstrijkt vanaf het ogenblik van het versturen van het
bericht IE001 (Anticipated Arrival Record) door het kantoor van
vertrek tot het ogenblik waarop het kantoor van bestemming de
berichten IE006 (Bericht van aankomst) en IE018 (Controleresultaten) verstuurt, abnormaal lang is. Eén van de redenen om deze
vaststelling te verklaren, is het laattijdig terugsturen van de berichten
door de douane.
2. Behalve het feit dat het gaat om het niet respecteren van
artikel 370 van de Toepassingsbepalingen van het communautair
douanewetboek, veroorzaakt het laattijdig terugzenden van de
voornoemde berichten een ernstig nadeel voor de economische
operatoren van wie de zekerheidstelling inzake communautair en
gemeenschappelijk douanevervoer laattijdig wordt vrijgemaakt en
brengt het een toename van onnodig werk mee voor de betrokken
kantoren van vertrek, die nodeloze nasporingsprocedures moeten
inleiden.
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3. Rekening houdende met hetgeen vooraf gaat, dienen de
hierna opgenomen richtlijnen nauwgezet te worden opgevolgd.

A. BEËINDIGING VAN DE REGELING
COMMUNAUTAIR/GEMEENSCHAPPELIJK
DOUANEVERVOER

4. De aandacht van de betrokken ambtenaren, die het nodige
moeten doen om in het kader van het NCTS de regeling
communautair/gemeenschappelijk douanevervoer te beëindigen,
wordt gevestigd op de noodzakelijkheid om onverwijld de berichten
van aankomst en betreffende de controleresultaten te zenden naar
het kantoor van vertrek. Onder onverwijld verzenden dient te
worden verstaan :

a. Bericht “Bericht van aankomst” (IE006)

5. Normale procedure : het bericht van aankomst dient te
worden verstuurd van zodra de goederen en het begeleidingsdocument worden aangeboden op het kantoor van bestemming.
Op het ogenblik van het registreren van de aankomst in het
systeem, zal de betrokken ambtenaar erover waken de eventuele
voorvallen tijdens het transport (vermeld in vak 55 van het
begeleidingsdocument) in het systeem in te brengen, zo dit nog niet
is gebeurd. Praktisch zal hij, in voorkomend geval, de knop
“Nieuwe details” in het venster “Aankomstbericht algemeen”
aanklikken.
6. Vereenvoudigde procedure of aangenomen locatie : het
bericht van aankomst wordt automatisch door het systeem verstuurd
van zodra het bericht IE007 (Kennisgeving van aankomst),
verzonden door de economische operator, werd ontvangen.
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b. Bericht “Controleresultaten” (IE018)

7. Normale procedure : wanneer niet wordt overgegaan tot
een fysieke verificatie van de goederen, worden de controleresultaten onmiddellijk verzonden. In de praktijk zal de bevoegde
ambtenaar op het scherm de knop “Niet controleren” aanklikken.

8. Wanneer er tot fysieke verificatie werd overgegaan,
worden, na afhandeling van deze controle, de controleresultaten,
zodra ze gekend zijn, onmiddellijk verzonden. In de praktijk klikt de
bevoegde ambtenaar de knop “Te controleren” aan en brengt de
resultaten van de fysieke verificatie in het systeem onder de rubriek
“Controleresultaten” in. Hierbij wordt de aandacht van de ambtenaar gevestigd op de verplichting om in geval het resultaat A4, A5
of B1 is, in alle gevallen de gegevens in de map “Hoofdgegevens”
en die op artikelniveau in de mappen “Samenvatting” en “Details”,
te wijzigen. Is het resultaat B1, dan mag de knop “Wacht op
oplossing onregelmatigheden” tot nader order nooit worden
aangeklikt.

9. Aangenomen locatie : de bepalingen van de normale
procedure zijn van toepassing met dien verstande dat wanneer het
dispatchingcentrum beslist om geen fysieke verificatie te laten
verrichten voor de zending, de ambtenaar onverwijld de knop “Niet
controleren” moet aanklikken.

10. Meer bepaald inzake de aangenomen locatie, wordt de
aandacht gevestigd op het feit dat de bestemmeling van de goederen
enkel over de goederen mag beschikken na ontvangst van het
bericht IE025 (Kennisgeving van vrijgave goederen). Elke
wegneming van de goederen vóór de verzending van het bericht IE025 is een onttrekking aan de regeling douanevervoer in
hoofde van de vergunninghouder.

4
11. Vereenvoudigde procedure : na afloop van de
wachtperiode voorzien in de vergunning, verstuurt het systeem het
bericht IE043 (Toelating tot lossing). Dit bericht kan evenwel door
het dispatchingcentrum worden verstuurd vóór afloop van de
voorziene wachtperiode. Zodra de toegelaten geadresseerde het
bericht IE043 heft ontvangen gaat hij over tot lossing van de
zending en brengt de douaneautoriteiten met een bericht IE044
(Lossingsbemerkingen) de eventueel vastgestelde verschillen ter
kennis. Indien de zending conform is, zendt het systeem automatisch de controleresultaten naar het kantoor van vertrek. Indien de
zending niet conform is moet het dispatchingcentrum onmiddellijk
beslissen of er al dan niet dient te worden overgegaan tot een
fysieke controle van de zending. In geval tot fysieke controle wordt
beslist worden de bepalingen opgenomen in cijfer 8 toegepast. In
geval van beslissing om geen fysieke verificatie te verrichten wordt
het bericht IE018 automatisch verzonden.
12. De aandacht van de ambtenaren van de dispatchingcentra
wordt gevestigd op het feit dat, overeenkomstig § 114 van de omzendbrief van 14 november 2002 nr. D.D. 242.115 (D.I. 521.103)
“Invoering van het NCTS”, de toegelaten geadresseerde na de
controle onverwijld de controlebemerkingen moet terugzenden.
Dientengevolge dient het dispatchingcentrum, indien het bericht IE044 niet op de eerste werkdag volgend op het zenden van de
toelating tot lossing werd ontvangen, de toegelaten geadresseerde
per e-mail hiervan in kennis te stellen en hem uit te nodigen dit
bericht alsnog onmiddellijk te versturen.
Een kopie van de genoemde e-mail wordt naar de voor het
verlenen van vergunningen vereenvoudiging bij vertrek en ter
bestemming bevoegde dienst van de gewestelijke directie der
douane en accijnzen gezonden.
Wanneer de toegelaten geadresseerde een bericht IE058
(Verwerping van lossingsbemerkingen) ontvangt, dient hij
onmiddellijk het gewestelijk verificatiecentrum (GVC) of het
dispatchingcentrum per e-mail volgens de onderrichtingen van de
gewestelijk directeur, hiervan in kennis te stellen.
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13. In alle gevallen, zoals voor de aangenomen locatie, mag
de toegelaten geadresseerde pas beschikken over zijn goederen na
ontvangst van het bericht “Kennisgeving van vrijgave goederen” (IE025). Elke wegneming van de goederen vóór ontvangst van
het bericht IE025 is een onttrekking aan de regeling douanevervoer.
B. ALTERNATIEF BEWIJS VAN BEËINDIGING VAN
DE REGELING DOUANEVERVOER
14. Om als bewijs te dienen van de beëindiging van de
regeling in het kader van het NCTS, kan de aangever aan het
kantoor van bestemming vragen om hem een alternatief bewijs af te
leveren.
15. Indien een dergelijk alternatief bewijs wordt gevraagd,
dient de douane dit zo spoedig mogelijk af te leveren. In
voorkomend geval overhandigt de bevoegde ambtenaar daartoe een
fotokopie van het begeleidingsdocument waarop de vermelding
“Alternatief bewijs”, de datum, zijn handtekening en een afdruk van
de kantoorstempel voorkomt.
16. Het spreekt voor zich dat in het geval van fysieke
verificatie het alternatief bewijs niet kan worden overhandigd voor
het einde van de verificatie.
C. BEWIJS VAN ONTVANGST VAN HET
BEGELEIDINGSDOCUMENT DOUANEVERVOER (TC 11)
17. In navolging van de procedure onder dekking van
T-documenten
(OTS-procedure),
kan
de
vervoerder,
overeenkomstig de §§ 415 tot 418 van de Instructie Communautair
Douanevervoer 1993 (D.I. 521.103), aan de douane van het kantoor
van bestemming een ontvangstbewijs TC 11 voor visum
voorleggen, teneinde door de douane te laten bevestigen dat het
begeleidingsdocument (NCTS-geleidedocument) en de zending
werden aangeboden op dat kantoor. De douane brengt het visum aan
op dat document wanner op dat ogenblik geen enkele
onregelmatigheid werd vastgesteld aangaande de zending en het
begeleidingsdocument douanevervoer. In de praktijk, schrapt de
bevoegde
ambtenaar
de
vermelding “T1,
T2,
T2ES,
T2PT-document” en vervangt dit door “Begeleidingsdocument
douanevervoer MRN ………….”. Het spreekt voor zich dat het
viseren van dat document geenszins betekent dat de regeling voor de
betrokken zending is beëindigd.
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18. In afwijking van § 104 van het Schema van de
douaneprocedure voor in de BLEU erkende “Toegelaten
afzenders/exporteurs” en “Toegelaten geadresseerden” gevoegd in
de omzendbrief van 1 januari 2003, nr. D.D. 243.185 (D.I. 521.103)
inzake de vereenvoudiging bij vertrek en ter bestemming, kan de
houder van een vergunning vereenvoudiging ter bestemming bij
toepassing van het NCTS op dezelfde wijze op het genoemde
document bevestigen dat het begeleidingsdocument douanevervoer
en de zending in zijn instellingen werden aangeboden.
Voor de Directeur-generaal,
De Directeur, diensthoofd,
G. CAPIAU

