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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.
A. INLEIDING
1. Met de invoering van het NCTS (New Computerised
Transit System) werd de automatisering van de regeling communautair/gemeenschappelijk douanevervoer in België gerealiseerd.
In deze omzendbrief worden achtereenvolgens de op het kantoor
van vertrek, het kantoor van bestemming en op het kantoor van
doorgang toe te passen geautomatiseerde procedures toegelicht.
Bovendien worden eveneens respectievelijk de op het kantoor van
vertrek en de op het kantoor van bestemming toe te passen
vereenvoudigde procedure uiteengezet. Een belangrijk deel van de
omzendbrief is gewijd aan de toepassing van de noodprocedures.
De gebruikers van de regeling communautair en
gemeenschappelijk douanevervoer zullen voor de bediening van de
computer de door de Administratie der douane en accijnzen
uitgegeven Handleiding NCTS moeten raadplegen.
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2. Zowel de plaatsing onder de regeling communautair/gemeenschappelijk douanevervoer als de beëindiging van die regeling
zal moeten worden verricht op een douanekantoor dat bevoegd is
voor de toepassing van de voormelde regeling en derhalve op het
NCTS-netwerk is aangesloten. De formaliteiten inzake het kantoor
van doorgang zullen eveneens op een op het NCTS-netwerk
aangesloten douanekantoor moeten worden verricht. De lijst van de
in België op het NCTS-netwerk aangesloten douanekantoren bevindt zich in bijlage 2.
3. Voor wat betreft het kantoor van vertrek wordt het geheel
van de voor de zendingen toe te passen procedures behandeld vanaf
het kantoor van vertrek tot op het kantoor van bestemming, met
inbegrip van de latere aanzuivering. Voor de zendingen die op het
kantoor van bestemming of een kantoor van doorgang aankomen,
worden slechts de toe te passen procedures vanaf de aankomst op
dat kantoor behandeld.
4. De in onderhavige omzendbrief uiteengezette werkwijze
inzake communautair/gemeenschappelijk douanevervoer zal op het
NCTS-netwerk aangesloten douanekantoor worden toegepast.
Behoudens andersluidende onderrichtingen mogen geen andere
procedures worden toegepast. Eventuele wijziging van de Belgische
op het NCTS-netwerk aangesloten douanekantoren zal bij omzendbrief worden bekendgemaakt. Bovendien zal een bericht daaromtrent op het betreffend douanekantoor worden uitgehangen.
Behoudens andersluidende voorschriften is het gebruik van
T-documenten voortaan voorbehouden voor de toepassing van de
noodprocedures of noodmaatregelen.
5. Het spreekt voor zichzelf dat een douanekantoor de functie
van kantoor van vertrek zal vervullen als de zending op dit kantoor
daadwerkelijk onder de regeling wordt geplaatst voor vervoer naar
het kantoor van bestemming. Anderzijds kan hetzelfde kantoor voor
een andere zending de functie van kantoor van bestemming
waarnemen als de goederen ter beëindiging van de regeling op dit
douanekantoor worden aangeboden. Alle zendingen die vanaf het
douanekantoor vertrekken zullen automatisch worden opgevolgd.
Hetzelfde geldt voor de zendingen die op dit kantoor zullen
toekomen. Andere zendingen zullen slechts in het NCTS kunnen
worden opgeroepen als daarvan het MRN (Movement Reference
Number) wordt ingebracht.
Teneinde opzoekingen te vergemakkelijken werd in bijlage 1
een schematische voorstelling van de structuur van deze
omzendbrief toegevoegd.
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B. VERRICHTINGEN OP HET DOUANEKANTOOR
VAN VERTREK
Procedure bij vertrek
6. Achtereenvolgens wordt voor de procedure bij vertrek, de
normale procedure en de vereenvoudigde procedure behandeld. In
het kader van de normale procedure wordt ook de situatie van vertrek op een aangenomen locatie toegelicht.
Normale procedure
Aangifte bij vertrek
7. De aangifte voor plaatsing onder de regeling communautair douanevervoer, hierna kortweg aangifte voor douanevervoer
genoemd, moet verplichtend elektronisch worden ingediend. De
aangifte wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de
Handleiding NCTS die daartoe door de Administratie der douane en
accijnzen werd uitgegeven.
8. Iedere aangever die goederen onder de voormelde regeling wil aangeven dient daartoe vooraf een aanvraag te richten aan
de Centrale Administratie der douane en accijnzen, Dienst Automatisering (D.M.), die naast de toelating eveneens een TIN (Trader
Identification Number) aan de aangever zal toekennen. Het TIN
moet in de aangifte worden vermeld.
9. De aangever kent aan iedere aangifte een uniek LRN
(Local Reference Number) toe. Wanneer voor de aangifte gebruik
wordt gemaakt van een ladingslijst moet de ladingslijst beantwoorden aan de voorschriften die daartoe in de §§ 67 t/m 73² van de
Instructie Communautair douanevervoer zijn opgenomen.
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10. Zo de aangever beschikt over een vergunning voor gebruikmaking van verzegeling van een bijzonder model dient ook de
referentie van de aangebrachte verzegeling in de aangifte voor
douanevervoer te worden vermeld.
11. Als bewijs van aanvaarding van de aangifte voor douanevervoer, wordt aan de aangever langs dezelfde elektronische weg
een MRN (Movement Reference Number) medegedeeld wanneer hij
geen gebruik maakt van een ladinglijst. De aangever vermeldt dit
nummer op een volgbriefje NCTS waarvan het model voorkomt in
bijlage 2. Het kan voorkomen dat de aangifte moet worden verbeterd alvorens ze door het NCTS wordt aanvaard. De aangever
bekomt daartoe de nodige aanwijzingen via dit systeem.
12. Indien voor de aangifte gebruik wordt gemaakt van een
ladingslijst wordt het MRN slechts bij de latere aanvaarding aan de
aangever medegedeeld. Het LRN wordt door de aangever op het
volgbriefje NCTS vermeld.

Aanbieding op het kantoor van vertrek

13. Bij toepassing van de normale procedure moeten de
goederen samen met de andere voor de zending vereiste aangiften
en/of documenten op de door de ontvanger van het douanekantoor
van vertrek aangewezen plaats (douanekantoor of verificatiepost)
worden aangeboden. De aangever of zijn vertegenwoordiger
overhandigt het volgbriefje, waarop met name het MRN (niet indien
gebruik van ladinglijst) voorkomt betreffende de goederen die het
voorwerp uitmaken van de elektronische aangifte, aan de bevoegde
douanedienst voor behandeling van de zending op dit kantoor.
Als op de aangiften en/of documenten naar de aangifte voor
communautair/gemeenschappelijk douanevervoer moet worden
verwezen wordt daartoe het MRN vermeld.
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14. Aan de hand van het MRN (of het LRN indien gebruik
van ladingslijst) wordt de aangifte door de bevoegde douaneambtenaar in het NCTS opgevraagd.
15. De eventuele ladingslijst moet samen met de goederen in
drie identieke exemplaren voor aanvaarding met het volgbriefje
NCTS worden voorgelegd aan de bevoegde douanedienst. De
bevoegde ambtenaar vraagt aan de hand van het LRN de zending
op in het NCTS om de regelmatigheid en de overeenstemming van
de exemplaren van de ladingslijst te bevestigen in het NCTS. Als de
ladingslijst geschikt wordt bevonden wordt de aangifte aanvaard en
wordt een MRN aan de zending toegekend. Het MRN wordt door de
bevoegde ambtenaar op het volgbriefje NCTS en op de ladingslijsten vermeld en vervolgens dient deze vermelding op de ladinglijsten met een kantoorstempel te worden gewaarmerkt. Een exemplaar van de ladingslijst wordt ingehouden en samen met een “office
copy” van de aangifte (afdruk van de elektronische aangifte) op het
kantoor gerangschikt. In het tegenovergestelde geval wordt de reden
van de weigering van de ladingslijsten op het volgbriefje aangetekend en alles aan die aangever teruggegeven.

Verplichte reisweg

16. Wanneer het gaat om gevoelige goederen en de aangever
heeft geen vrijstelling bekomen om de verplichte reisweg te vermelden of wanneer de bevoegde ambtenaar of de aangever het
verlangt, wordt de aangifte door de bevoegde ambtenaar met de
gegevens betreffende de verplichte reisweg aangevuld voordat de
zending wordt vrijgegeven. De bepalingen van § 9 van de
omzendbrief nr. D.D. 230.625 van 13 juni 2001 inzake de hervorming Communautair/gemeenschappelijk douanevervoer zijn ter
zake van toepassing, met dien verstande dat enkel de betrokken
landen worden vermeld.
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Verificatie

17. Mede aan de hand van het elektronische risicoanalysesysteem beslist de bevoegde ambtenaar van het douanekantoor of de
zending al dan niet aan een verificatie op documenten of fysieke
verificatie wordt onderworpen. De verificatie betreft ook de andere
aangiften die eventueel werden voorgelegd. De beslissing om al dan
niet tot verificatie over te gaan wordt in het NCTS ingebracht.
18. De bevoegde ambtenaar die wil overgaan tot fysieke verificatie dient de elektronische gegevens van de aangifte af te drukken
(office copy), waarop hij tijdens zijn controle de aantekeningen
betreffende de resultaten van de verificatie dient aan te brengen. De
soort verificatie (verificatie op document of fysieke verificatie) en
de gedetailleerde resultaten van die verificatie worden achteraf door
die ambtenaar in het verificatierapport van de desbetreffende
aangifte ingebracht in het NCTS. Ingeval gebruik wordt gemaakt
van ladingslijsten dient de fysieke verificatie te gebeuren mede aan
de hand van deze ladingslijst. De “office copy” wordt aan het
volgbriefje NCTS gehecht.
19. Indien er geen verificatie bij vertrek wordt verricht dient
deze beslissing te worden ingebracht in het NCTS en automatisch
wordt in het NCTS voor de controleresultaten bij vertrek de formule
“Beschouwd als conform” gegenereerd.

Kleine verschillen

20. Bij de verificatie is het mogelijk dat door de verificateur
zogenaamde “kleine verschillen” worden vastgesteld. Het gaat om
een beperkt aantal anomalieën.
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De bedoeling is toe te laten dat mits het akkoord van de
aangever kleine verschillen worden verbeterd in de elektronische
aangifte, zonder dat deze verschillen aanleiding moeten geven tot
een geschilsdossier.
21. De volgende wijzigingen mogen worden verbeterd als
kleine verschillen, zonder het openen van een geschilsdossier :
-wijziging van de omschrijving van de goederen voor zover
geen andere goederen worden bedoeld, het moet gaan om een
preciezere omschrijving van de goederen;
- wijziging in de omschrijving van de verpakkingsmiddelen,
zonder dat het aantal verpakkingsmiddelen wordt gewijzigd;
- wijziging van de massa van de goederen (netto en/of bruto)
voor zover het verschil in gewicht niet meer dan 1 percent bedraagt
(bij de aanzuivering van een goederencomptabiliteit moet een
speciale procedure worden gevolgd);
- verbetering van de merken en/of nummers van colli of
containers voor zover het duidelijk is dat het om vergissingen gaat,
ook al gaat het om meerdere wijzigingen (bij zuivering van de
goederencomptabiliteit zeevracht kan de verbetering van een
containernummer niet worden beschouwd als een klein verschil).
22. Wijzigingen van andere dan de in § 21 bedoelde
gegevens kunnen ook worden verricht voor zover zij slechts een
verbetering van de schrijfwijze betrachten en geen daadwerkelijke
invloed kunnen hebben op de geautomatiseerde goederencomptabiliteit, waarbij eveneens meerdere verbeteringen mogen
worden aangebracht.
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23. De bevoegde ambtenaar vermeldt het vaststellen van
kleine verschillen op de afdruk van de elektronische doorvoergegevens (office copy) en wijzigt de elektronische aangifte in
de zin van die vaststelling. Vervolgens nodigt hij de aangever of zijn
vertegenwoordiger uit om de afdruk van de gewijzigde aangifte
goed te keuren binnen de drie werkdagen. Tot zolang wordt de
aangifte geblokkeerd. De aangever of zijn vertegenwoordiger keurt
die vaststelling goed door ze te dateren en te ondertekenen. De
goedgekeurde afdruk van de elektronische aangifte (office copy)
wordt aan het volgbriefje NCTS gehecht. Het kan ook volstaan dat
de aangever zijn goedkeuring langs elektronische weg meedeelt.
Kleine verschillen vastgesteld op de ladingslijsten worden op alle
exemplaren verbeterd en gewaarmerkt.
24. Worden de kleine verschillen door de aangever niet
goedgekeurd binnen de gestelde termijn dan moet de bevoegde
ambtenaar dit inbrengen in het NCTS en mogen de goederen niet
worden vrijgegeven voor douanevervoer. De zending wordt evenmin voor douanevervoer vrijgegeven wanneer de aangever de vastgestelde kleine verschillen betwist en de douane meent niet akkoord
te kunnen gaan met de aangever. De aangifte betreffende een
zending, die niet wordt vrijgegeven voor douanevervoer, wordt van
ambtswege door de bevoegde ambtenaar op de voorgeschreven
wijze geannuleerd. Deze aangifte kan geen aanleiding meer geven
tot aanvaarding noch tot vrijgave voor douanevervoer. Voor de
latere verzending van de betrokken goederen moet alsdan een
nieuwe aangifte worden ingediend. De niet-goedkeuring of de betwisting van de vastgestelde kleine verschillen wordt door de
douane op het volgbriefje NCTS vermeld. Het volgbriefje NCTS
betreffende de zending, wordt op het douanekantoor afzonderlijk
gerangschikt.
Vaststelling van andere onregelmatigheden
25. Indien bij de verificatie verschillen worden vastgesteld,
die niet kunnen worden afgehandeld als kleine verschillen, wordt dit
geschil afgehandeld volgens de procedure voorzien in de Instructie
Afhandeling van misdrijven inzake doorvoer. De zending mag
ingevolge dit geschil niet worden vrijgegeven voor douanevervoer.
Als controleresultaat wordt door de bevoegde ambtenaar “niet
conform” geregistreerd in NCTS evenals de reden van het geschil.
De aangifte krijgt de status “ingehouden” en na registratie van het
nummer van het geschilsdossier zal de aangifte definitief worden
geannuleerd. Voor de latere verzending van de goederen moet
alsdan een nieuwe aangifte worden ingediend. Het volgbriefje wordt
met vermelding van de reden van het geschil bij het geschilsdossier
gevoegd.
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Zekerheidstelling
26. Zendingen, die niet aan controle worden onderworpen of
die na verificatie niet moeten worden ingehouden, zullen alvorens
voor douanevervoer te kunnen worden vrijgegeven het voorwerp
moeten uitmaken van een zekerheidstelling of van een vrijstelling
van zekerheidstelling. Voor de zekerheidstelling wordt gehandeld
overeenkomstig de voorschriften inzake de zekerheidstelling met
het NCTS.
27. De zekerheidstelling moet ten genoegen van de ontvanger van het kantoor van vertrek worden gesteld als dit kantoor
handelt als kantoor van zekerheidstelling. In de andere gevallen
moet voldoende zekerheid voor de zending voorhanden zijn op het
kantoor van zekerheidstelling.
28. Wanneer onvoldoende zekerheid voorhanden is, moet
bijkomende zekerheid worden gesteld ten genoegen van de
bevoegde ambtenaar van het kantoor van zekerheidstelling. De
aangever beschikt over de volgens die voorschriften toegestane tijd
om voldoende zekerheid te stellen. Na verloop van die termijn
wordt de zending ingehouden (zie § 25). De douane maakt
aantekening daarvan op het desbetreffende volgbriefje NCTS. Het
volgbriefje wordt op het douanekantoor afzonderlijk gerangschikt.
Verzegeling van de zending
29. Alvorens de goederen mogen worden vrijgegeven voor
doorvoer moet het vervoermiddel of de goederen worden verzegeld
of moet terzake door de bevoegde ambtenaar vrijstelling van
verzegeling worden toegekend. De verzegeling mag ook op een
vroeger tijdstip worden aangebracht alvorens de goederen op het
kantoor zijn aangeboden of er mag door de aangever een
verzegeling van een bijzonder model zijn aangebracht als hij
toepassing mag maken van een daartoe verleende vergunning van de
Centrale Administratie der douane en accijnzen. In dat geval wordt
de verzegeling door de aangever vermeld bij het opmaken van de
aangifte.
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30. Een zending die het voorwerp uitmaakt van een aangifte
voor communautair douanevervoer mag, als de verzegeling per
laadruimte dient te geschieden, slechts worden vrijgegeven op het
kantoor van vertrek, voor zover het vervoermiddel (voertuigen,
aanhangwagens, opleggers of containers) wordt goedgekeurd voor
douaneverzegeling. Dit houdt in dat, wanneer het bewijs wordt
voorgelegd dat het vervoermiddel voor douanevervoer is
goedgekeurd overeenkomstig de bepalingen van de internationale
overeenkomst waarbij de Europese Gemeenschap of haar lidstaten
en de EVA-landen partij zijn (bijv. de TIR-Overeenkomst), § 96 van
de Instructie Communautair douanevervoer niet dient te worden
toegepast. Terzake wordt aangenomen dat wanneer de douane
overgaat tot de verzegeling, door de vermelding van de identificatiekenmerken van de douaneverzegeling in het NCTS, wordt aangegeven dat de voormelde controle heeft plaatsgevonden of het
goedkeuringsbewijs, waaruit blijkt dat het voertuig vatbaar is voor
douaneverzegeling, is voorgelegd.
31. Vrijstelling van verzegeling kan slechts geval per geval
en per zending worden verleend. Terzake gelden de criteria die in de
§§ 99 t/m 101 van de Instructie Communautair douanevervoer zijn
voorgeschreven. In het geval van vrijstelling van verzegeling moet
de omschrijving van de goederen zodanig nauwkeurig zijn dat het
mogelijk is de goederen te identificeren (aard en hoeveelheid). De
toekenning van de vrijstelling van verzegeling blijkt de facto door
het niet inbrengen van gegevens inzake verzegeling in de
elektronische aangifte.
Vrijgave voor douanevervoer
32. Voor vrijgave voor doorvoer in aanmerking komende
zendingen, waarvoor overeenkomstig § 26 (hiervoor) vrijstelling
van zekerheid geldt of waarvoor voldoende zekerheid wordt gesteld
en die aan de in § 29 (hiervoor) vermelde identificatiemaatregelen
werden onderworpen, worden vrijgegeven voor douanevervoer,
nadat de bevoegde ambtenaar de termijn heeft bepaald binnen
dewelke de goederen op het kantoor van bestemming moeten
worden aangeboden en die termijn in het computersysteem heeft
ingebracht.
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33. Voor het bepalen van de termijn binnen dewelke de
goederen op het kantoor van bestemming moeten worden
aangebracht wordt rekening gehouden met de te volgen reisweg, alle
voorschriften inzake vervoer en andere relevante voorschriften
alsmede met de eventueel door de aangever verstrekte gegevens.
Ook dient rekening te worden gehouden met de verplichte rusttijden
van de vrachtwagenchauffeurs alsmede met andere aan het transport
inherente factoren, die hun uitwerking op de voor het vervoer
nodige tijd kunnen hebben. Het NCTS van het kantoor van vertrek
verleent een termijn van 7 dagen, die in voorkomend geval, binnen
bepaalde perken, door de bevoegde douaneambtenaar kan worden
gewijzigd.
34. De exemplaren van de eventuele uitvoeraangiften die
werden overgelegd volgen hun bestemming voorzien in de Instructie
Enig document, nadat zij zijn behandeld rekening houdende met de
aangifte inzake communautair/gemeenschappelijk douanevervoer.
35. Bij vrijgave voor doorvoer wordt een AAR (Anticipated
Arrival Record) bericht (IE001) gestuurd naar het douanekantoor
van bestemming en in voorkomend geval een ATR (Anticipated
Transit Record) bericht (IE050) naar de eventuele kantoren van
doorgang. Bovendien wordt een begeleidend document en in
voorkomend geval een lijst van artikelen afgedrukt op het kantoor
van vertrek. Enkel en alleen wanneer de vervoerder in het bezit is
van het begeleidend document, al dan niet vergezeld van een lijst
van artikelen of van een ladingslijst, mag de vervoerder het vervoer
aanvangen. Het vervoer van de goederen geschiedt onder dekking
van het begeleidend document. Het moet op verzoek van de douane
ter plaatse kunnen worden vertoond.
Wanneer het nog zou voorkomen dat een zending bestemd is
voor een OTS-kantoor (een niet op het NCTS-netwerk aangesloten
douanekantoor) zal een bijkomend begeleidingsdocument in twee
exemplaren worden afgedrukt (A en B). Bij gebruik van een
ladingslijst worden eveneens twee exemplaren (A en B) van het
begeleidingsdocument afgedrukt.
36. De zending moet binnen de voor het vervoer toegekende
termijn op het kantoor van bestemming worden aangeboden. Die
termijn kan niet meer worden verlengd.

12
37. Het volgbriefje NCTS met de eventuele afdruk van de
aangifte (office copy) wordt op het kantoor van vertrek gerangschikt. De volgbriefjes worden, naar gelang van het geval,
afzonderlijk gerangschikt (zie de §§ 25 en 28).
Bijzonderheden bij vertrek vanuit een aangenomen locatie
38. Teneinde de toepassing van de regeling communautair
douanevervoer inzake de aanbieding van de goederen en de
communicatie met de douane te vergemakkelijken, kan de
gewestelijke directeur der douane en accijnzen een plaats binnen
zijn ambtsgebied erkennen als aangenomen locatie voor communautair douanevervoer op verzoek van de beheerder van die aangenomen locatie.
39. Aangenomen locaties zijn plaatsen waar de douane kan
optreden voor de controle van de goederen en voor de verzegeling.
Deze plaatsen zijn normaliter niet permanent bemand door de
douane. Ze moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :
- voorzien zijn van een infrastructuur die toelaat dat de
goederen op een efficiënte wijze kunnen worden geverifieerd; al
naargelang de aard van de goederen, zal de plaats waar ze kunnen
worden uitgeladen moeten overdekt zijn en voorzien zijn van een
inrichting die toelaat dat de lading gemakkelijk kan worden
onderzocht (bijv. laadkaai) ;
- gelegen zijn in de nabijheid van een lokaal waar de douane
tijdelijk een onderkomen vindt en de verificatieverrichtingen kan
afhandelen, uitgerust met de nodige voorzieningen (tafel, telefoon
en toilet);
- gemakkelijk bereikbaar zijn door de douane en steeds
toegankelijk tijdens de diensturen;
- binnen deze plaats dient een computer verbonden met het
internet (provider) aanwezig te zijn, evenals een printer die voldoet
om de begeleidende documenten en in voorkomend geval de lijst
van artikelen met barcodes (ISO128 type B) te kunnen afprinten. De
computer dient te zijn voorzien van de noodzakelijke software :
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- Acrobat
- Web browser
- ISO128 type B;
- er mag geen gebruik worden gemaakt van ladingslijsten
(bij vertrek noch bij aankomst).
40. De persoon die een aangenomen locatie wenst te beheren
dient een schriftelijke aanvraag daartoe te richten aan de
gewestelijke directie der douane en accijnzen waaronder de plaats
ressorteert. Deze aanvraag dient alle gegevens te bevatten om aan te
tonen dat aan de voormelde voorwaarden voor de instelling van de
aangenomen locatie is voldaan. De gewestelijke directeur der
douane en accijnzen erkent de aangenomen locatie indien na
onderzoek ter plaatse blijkt dat aan alle daartoe gestelde
voorwaarden is voldaan.
41. In het geval de aangever zijn goederen aanbrengt in een
aangenomen locatie en de code van de aangenomen locatie invult
op de aangifte bedoeld in § 7 (hiervoor) zijn de §§ 7 t/m 37
(hiervoor) op die zending van toepassing, met dien verstande dat :
- geen gebruik van het volgbriefje NCTS moet worden
gemaakt;
- geen gebruik van een ladingslijst mag worden gemaakt;
- de aangever via elektronische weg wordt verwittigd dat de
goederen aan verificatie zullen worden onderworpen;
- bij de vaststelling van kleine verschillen, de aangever
verzocht wordt de verschillen goed te keuren of te verwerpen door
de aangepaste afdruk van de elektronische aangifte te dateren en te
ondertekenen, de ambtenaar doet de afdruk rangschikken op het
douanekantoor;
- de controleresultaten door de bevoegde douaneambtenaar
via de computer van de douane in het NCTS worden ingebracht;
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- het begeleidingsdocument bij de beheerder van de
aangenomen locatie wordt afgedrukt;
- teneinde een optimaal gebruik van de aangenomen locatie
te kunnen maken zouden de aangevers moeten kunnen beschikken
over een vergunning voor het gebruik van een verzegeling van een
bijzonder model en een vergunning doorlopende zekerheidstelling,
zodoende moet niet op de tussenkomst van de douane worden
gewacht voor de eventuele verzegeling en hoeft de aangever zich
niet naar het douanekantoor te begeven om alsnog zekerheid te
stellen voor de zending;
- de andere douaneaangiften moeten in principe vooraf op het
douanekantoor waarvan de aangenomen locatie afhangt worden
ingediend voor geldigmaking; na de vrijgave van de goederen
moeten de documenten in principe ten laatste de volgende werkdag
op voormeld douanekantoor worden overgelegd.

Vereenvoudigde procedure bij vertrek

Algemeen

42. De aangifte met gebruikmaking van de vereenvoudigde
regeling is slechts mogelijk voor zover de aangever beschikt over
een daartoe verleende vergunning vereenvoudiging bij vertrek. De
vergunning bevat o.m. het TIN, de code van de exploitatiezetel en
de wachtperiode gedurende dewelke de goederen voor eventuele
verificatie ter beschikking van de douane moeten worden gehouden.
De aangever moet in het bijzonder rekening houden met de
voorschriften die zijn opgenomen in het “Schema van de
douaneprocedure voor de in de BLEU erkende Toegelaten
afzenders/exporteurs en Toegelaten geadresseerden”.
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Aangifte bij vertrek

43. De aangifte voor douanevervoer wordt door de houder
van de vergunning vereenvoudiging bij vertrek, hierna toegelaten
afzender genoemd, elektronisch ingediend. Ze wordt opgesteld
overeenkomstig de bepalingen van de Handleiding NCTS van de
Administratie der douane en accijnzen. Uit de in de aangifte
vermelde gegevens zal moeten blijken dat de aangifte wordt
ingediend met gebruikmaking van de vereenvoudiging bij vertrek.
Indien de vergunning voorziet in meerdere plaatsen vanwaar de
goederen kunnen vertrekken moet de plaats waar de goederen zich
bevinden overeenkomen met de in de vergunning vereenvoudiging
bij vertrek vermelde code en met de code vermeld in de aangifte. De
vergunning bepaalt ook de tijdspanne binnen dewelke de
elektronische aangiften mogen worden ingediend.
44. De elektronische aangifte moet binnen de in de
vergunning vereenvoudiging bij vertrek bepaalde tijdspanne worden
ingediend. Dit tijdstip van de aangifte zal niet vroeger mogen zijn
dan het beëindigen van het laden van het vervoermiddel of het
laden van de geladen container op het vervoermiddel.
45. De voor het vervoer naar het douanekantoor van bestemming benodigde termijn dient steeds door de toegelaten afzender op
de aangifte te worden ingevuld. Terzake zijn de bepalingen van de
§§ 32 en 33 hiervoor van toepassing
46. Als bewijs van aanvaarding van de aangifte voor douanevervoer, bekomt de aangever langs elektronische weg een MRN
(Movement Reference Number), dat wordt toegestuurd met een
bericht IE028. Het kan voorkomen dat de aangifte moet worden
verbeterd alvorens ze door het systeem wordt aanvaard. De
aangever ontvangt daartoe de nodige aanwijzingen via het systeem.
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Aanwezigheid van de goederen
47. Bij toepassing van de vereenvoudigde procedure bij
vertrek moeten de goederen zich, op het ogenblik van het
elektronisch verzenden van de aangifte naar het douanekantoor op
het in § 43 hiervoor bedoelde tijdstip, samen met de voor de zending
vereiste aangiften en/of documenten, bevinden op de in de
vergunning “Toegelaten afzender” aangewezen plaats (exploitatieplaats).
Als op de aangiften en/of documenten naar de aangifte voor
douanevervoer moet worden verwezen wordt daartoe het MRN
vermeld.
48. De goederen en de bijhorende documenten en aangiften
moeten gedurende geheel de in de vergunning vereenvoudiging bij
vertrek vermelde wachtperiode op de voormelde plaats ter
beschikking blijven.
Verplichte reisweg
49. Wanneer het gaat om gevoelige goederen of wanneer de
douane of de aangever het verlangt, moet de elektronische aangifte
door de toegelaten afzender met de gegevens betreffende de
verplichte reisweg worden aangevuld, met dien verstande dat
terzake enkel de betrokken landen worden vermeld.
Verzegeling van de zending
50. De zending moet door de toegelaten afzender worden
verzegeld overeenkomstig de bepalingen die daartoe in de Instructie
Communautair douanevervoer zijn opgenomen en alvorens de
zending wordt vrijgegeven (zie de §§ 29 t/m 31 , hiervoor). De
referte van de
gebruikte verzegeling wordt in de aangifte
opgenomen. Hetzelfde geschiedt als de toegelaten afzender beschikt
over een vergunning voor gebruikmaking van een verzegeling van
een bijzonder model. Indien vrijstelling van verzegeling geldt wordt
niets in de aangifte vermeld.
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Verificatie
51. Mede aan de hand van de elektronische risicoanalyse
beslist de bevoegde ambtenaar van het dispatching-centrum of de
daartoe aangewezen dienst de zending al dan niet aan fysieke
verificatie zal onderwerpen. De ambtenaar belast op de daartoe
vooraf bepaalde wijze de bevoegde ambtenaar met de verificatie van
de zending bij de toegelaten afzender. De verificatie moet zo
mogelijk beginnen binnen de wachtperiode dat de goederen in de
instellingen van de toegelaten afzender moeten ter beschikking
blijven. Wanneer de voormelde ambtenaar redenen heeft om de
verificatie ook na afloop van die wachtperiode te laten beginnen,
wordt via elektronische weg aan de toegelaten afzender
bekendgemaakt dat de zending door de douane zal worden
geverifieerd. Gedurende de tijd die de douane nodig heeft om ter
plaatse te komen moeten de goederen ter beschikking blijven. De
verificatie betreft ook de eventuele aangiften die voor andere
douaneregelingen werden overgelegd.
52. De voor de verificatie van de aangifte aangewezen
ambtenaar maakt gebruik van een afdruk van de elektronische
aangifte (office copy). De gedetailleerde resultaten van die
verificatie worden onverwijld door die ambtenaar via de computer
van de douane in het verificatierapport van de desbetreffende
elektronische aangifte ingebracht. De zending wordt door de douane
verzegeld en de gegevens betreffende de verzegeling worden
eveneens in de elektronische aangifte ingebracht. Wanneer door de
toegelaten geadresseerde vrijstelling van verzegeling wordt
toegepast, gaat de bevoegde ambtenaar na of de voorwaarden
daartoe zijn vervuld. In het geval dat de voorwaarden voor de
vrijstelling van verzegeling niet zijn vervuld, wordt de overtreding
vastgesteld en op de gewone wijze afgehandeld.
Kleine verschillen
53. Bij de verificatie is het mogelijk dat door de verificateur
zogenaamde “kleine verschillen” worden vastgesteld. Het betreft de
volgende verschillen bedoeld in §§ 20 en 21, hiervoor
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54. De controlerende ambtenaar stelt de kleine verschillen op
de afdruk van de desbetreffende elektronische aangifte vast, dateert,
ondertekent en nodigt de aangever of zijn vertegenwoordiger uit de
vastgestelde kleine verschillen onverwijld goed te keuren. De
aangever of zijn vertegenwoordiger keurt die vaststelling goed door
ze te dateren en te ondertekenen. Na de goedkeuring mag de
aangifte door de douane worden verbeterd in diezelfde zin als op de
afdruk van de elektronische aangifte werd vermeld. De office copy
waarop de verschillen werden aangetekend door de controlerende
ambtenaar wordt vervolgens voor rangschikking bezorgd aan de
ontvanger van het bevoegde kantoor van vertrek.
55. Worden de kleine verschillen door de aangever niet
onmiddellijk goedgekeurd, dan worden de goederen niet voor
douanevervoer vrijgegeven. De zending wordt evenmin voor
douanevervoer vrijgegeven wanneer de aangever de vastgestelde
kleine verschillen betwist. In beide gevallen krijgt de aangifte de
status “ingehouden”. De aangifte betreffende een zending, die niet
voor douanevervoer wordt vrijgegeven, wordt van ambtswege door
de bevoegde ambtenaar op de voorgeschreven wijze geannuleerd.
Die aangifte kan geen aanleiding meer geven tot aanvaarding noch
vrijgave voor douanevervoer. Voor de latere verzending van de
betrokken goederen, die werden ingehouden, moet alsdan een
nieuwe aangifte worden ingediend. De niet-goedkeuring of de
betwisting van de vastgestelde kleine verschillen wordt door de
douane op de afdruk opgetekend en in het NCTS ingebracht.
De afdruk van de elektronische aangifte met de gedateerde
en ondertekende aantekeningen wordt gerangschikt op het douanekantoor waarvan de toegelaten afzender afhangt.
Vaststelling van andere onregelmatigheden
56. Indien bij de verificatie verschillen worden vastgesteld,
die niet kunnen worden afgehandeld als kleine verschillen, wordt dit
geschil afgehandeld volgens de procedure voorzien in de Instructie
Misdrijven inzake doorvoer. De zending wordt ingevolge dit geschil
ingehouden en komt dus niet in aanmerking voor vrijgave voor
douanevervoer. De vaststellingen worden door de bevoegde
ambtenaar ingebracht in het NCTS.
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Zekerheidstelling
57. Zendingen, die niet aan controle worden onderworpen of
die na verificatie niet moeten worden ingehouden, moeten alvorens
voor doorvoer te kunnen worden vrijgegeven het voorwerp
uitmaken van een doorlopende zekerheidstelling of van een
vrijstelling van zekerheidstelling. Voor die zekerheidstelling wordt
gehandeld overeenkomstig de voorschriften inzake de zekerheidstelling met het NCTS.
58. De zekerheidstelling geschiedt ten genoegen van de
ontvanger van het kantoor waarvan de toegelaten afzender afhangt
als dit douanekantoor eveneens als kantoor van zekerheidstelling
optreedt. In de andere gevallen moet voldoende zekerheid voor de
zending voorhanden zijn op het kantoor van zekerheidstelling.
59. Wanneer onvoldoende zekerheid voorhanden is, moet
bijkomende zekerheid worden gesteld ten genoegen van de
bevoegde ambtenaar van het kantoor van zekerheidstelling. De
aangever beschikt over de in voormelde voorschriften bepaalde
termijn om voldoende zekerheid te stellen. Na verloop van die
termijn wordt de zending niet meer voor douanevervoer vrijgegeven
in de zin bedoeld in § 24 (hiervoor).
Vrijgave voor douanevervoer
60. Voor vrijgave voor doorvoer in aanmerking komende
zendingen, waarvoor overeenkomstig § 57 (hiervoor) vrijstelling
van zekerheid geldt of waarvoor voldoende zekerheid wordt gesteld,
die aan de in § 50 of § 52 (hiervoor) vermelde identificatiemaatregelen werden onderworpen en die door de douane niet
moeten worden geverifieerd, worden, na afloop van de tijdspanne
dat de goederen ter beschikking moeten blijven, vrijgegeven voor
douanevervoer.
61. Door de douane geverifieerde zendingen die in
aanmerking komen voor vrijgave voor douanevervoer worden door
de douane vrijgegeven.
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62. De exemplaren van de eventuele uitvoeraangiften die
werden overgelegd worden behandeld overeenkomstig het schema
dat van toepassing is op de toegelaten afzender.
63. Bij vrijgave voor douanevervoer wordt een AAR bericht
(IE001) gestuurd naar het douanekantoor van bestemming en in
voorkomend geval een ATR bericht (IE050) naar de eventuele
kantoren van doorgang. Bovendien kan het begeleidend document
en in voorkomend geval de lijst van artikelen vanaf dit tijdstip maar
worden afgedrukt in de instelling van de toegelaten afzender.
Wanneer de vervoerder in het bezit is van het begeleidend document
mag de vervoerder het vervoer aanvangen. Het vervoer geschiedt
onder dekking van het begeleidingsdocument dat op verzoek van de
douane ter plaatse moet worden vertoond.
Wanneer het nog voorkomt dat een zending is bestemd voor
een OTS-kantoor (douanekantoor dat niet op het NCTS-netwerk is
aangesloten) wordt het begeleidingsdocument in twee exemplaren
(A en B) afgedrukt.
64. De zending moet binnen de voor het vervoer toegekende
tijdspanne op het kantoor van bestemming worden aangeboden. Die
termijn kan niet meer worden verlengd.
Annulering van een aangifte voor communautair/gemeenschappelijk douanevervoer
Annulering op vraag van de aangever
65. Om een aantal uiteenlopende redenen kan de aangever
het kantoor van vertrek vragen de aangifte te annuleren. Het verzoek
kan zowel schriftelijk als elektronisch worden ingediend. Alle
verzoeken die niet elektronisch werden ingediend moeten door de
bevoegde ambtenaar in het NCTS worden geregistreerd op
schriftelijk verzoek van de aangever. Verzoeken, die worden
ingediend op het ogenblik dat de bevoegde ambtenaar te kennen
heeft gegeven tot verificatie van de zending te willen overgaan of
hij de verificatie reeds heeft aangevat, moeten worden verworpen.
De aangiften waarvan de zending op het kantoor van vertrek reeds
werd vrijgegeven kan in principe niet meer worden geannuleerd. De
schriftelijke verzoeken voor annulering dienen samen met de office
copy van de aangifte te worden gerangschikt op het kantoor.
Wanneer toepassing werd gemaakt van de noodprocedure inzake
NCTS zal de elektronisch ingediende aangifte verplichtend moeten
worden geannuleerd.
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66. De beslissing tot annulering op verzoek van de aangever
wordt steeds door de bevoegde ambtenaar van het kantoor van
vertrek genomen en geregistreerd in het NCTS. De annulering geldt
evenzeer voor de eventuele aangiften die op het ogenblik van de
aanbieding van de goederen werden overgelegd.
Annulering door de douane
67. De bevoegde ambtenaar van het kantoor van vertrek kan
om bepaalde redenen, die verband kunnen houden met de
reglementering of van technische aard kunnen zijn, beslissen om
bepaalde zendingen te annuleren zonder dat de aangever daarom
heeft gevraagd. De beslissing moet gemotiveerd zijn en de
beslissing voorzien van de motivering moet aan de aangever
onverwijld worden medegedeeld.
68. De annulering van de aangifte wordt in het NCTS
geregistreerd en de aangever kan daarvan kennis nemen.
Opvolging van de zendingen voor douanevervoer die op het
kantoor van vertrek zijn vrijgegeven
Verandering van kantoor van doorgang of van kantoor van
bestemming
69. Voor zendingen, die op een ander NCTS-kantoor van
doorgang dan het in de elektronische aangifte voorziene kantoor van
doorgang worden aangeboden dient het effectieve kantoor van
doorgang de gegevens elektronisch op te vragen bij het kantoor van
vertrek (bericht IE114). Het kantoor van vertrek beantwoordt die
verzoeken automatisch (bericht IE115) en de verzoeken evenals de
grensovergangen worden in het NCTS geregistreerd van zodra de
aankomst van de zending op het laatstgenoemd kantoor in het NCTS
werd ingebracht. Indien het nog zou voorkomen dat het effectieve
kantoor van doorgang een OTS-kantoor is, zal dit OTS-kantoor
onmiddellijk het kantoor van vertrek een bericht IE033 sturen. Dit
bericht wordt via fax of langs de post verstuurd en dient door het
kantoor van vertrek bij ontvangst onmiddellijk in het NCTS te
worden ingebracht.
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70. Indien een verplichte reisweg werd voorzien voor de
zending geeft de bevoegde ambtenaar van het kantoor van vertrek
geen toelating om het kantoor van doorgang voorbij te gaan.
Wanneer de zekerheid niet geldt voor het land waarin het
kantoor van doorgang is gelegen dat elektronisch om de
aangiftegegevens verzoekt, mag het vervoer slechts worden
toegelaten na bijkomende zekerheidstelling. Het kantoor van
doorgang wordt daarvan verwittigd via een elektronische
waarschuwing.
71. Van zodra het kantoor van doorgang werd gewijzigd of
door het kantoor van vertrek toelating werd gegeven dat de
goederen het kantoor van doorgang mogen voorbijgaan, wordt dit in
het NCTS geregistreerd.
72. Hetgeen voorafgaat geldt evenzeer voor goederen die op
een niet voorzien kantoor van bestemming worden aangeboden. In
dit geval wordt gebruik gemaakt van de elektronische
berichten IE002 (verzoek om aangiftegegevens), IE003 (antwoord
kantoor van vertrek) en IE006 (bericht van aankomst op het kantoor
van bestemming).
73. Ook de zendingen die het voorwerp uitmaken van een
verandering van het kantoor van doorgang of van het kantoor van
bestemming kunnen op het kantoor van vertrek worden
gevisualiseerd.
Aankomst op het voorziene kantoor van bestemming en het verder
verloop aldaar
74. Op het voorziene NCTS-kantoor van bestemming
aangekomen zendingen worden als dusdanig in het NCTS
geregistreerd. Hetzelfde geschiedt voor zendingen waarvoor de
controleresultaten werden ingegeven door een ander NCTSdouanekantoor dan het voorziene kantoor van bestemming. Na
ontvangst van de conforme controleresultaten wordt de
desbetreffende zending als vrijgegeven op het kantoor van
bestemming aangemerkt. De door het kantoor van bestemming in
het NCTS ingebrachte aankomstmelding (bericht IE006) en de
controleresultaten (bericht IE018) betreffende de zendingen, hebben
op het kantoor van vertrek statuswijzigingen tot gevolg. Alle
elektronisch verwerkte gegevens van een kantoor van bestemming
en/of van een kantoor van doorgang kunnen op het kantoor van
vertrek worden gevisualiseerd.
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75. Zendingen die op het kantoor van bestemming om
bepaalde redenen nog niet kunnen worden vrijgegeven worden aldus
in het NCTS geregistreerd.
76. Wanneer de controleresultaten betreffende een zending
op het kantoor van bestemming conform zijn of slechts kleine
verschillen aantonen (codes controleresultaten: A1,A2, A4 of A5),
krijgt de aangifte in het NCTS de status “aangezuiverd”. In het
andere geval (code controleresultaten : B1) moet nog een beslissing
betreffende de aanzuivering van de aangifte worden genomen en
krijgt de aangifte in het NCTS de status “voor beslissing”.
Aankomst en aanzuivering van aangiften aangeboden op een OTSkantoor van bestemming
77. Voor goederen die op een niet op het NCTS-netwerk
aangesloten douanekantoor (OTS-kantoor) worden aangeboden,
moet de bevoegde ambtenaar van het kantoor van vertrek bij
ontvangst van het exemplaar B van het begeleidingsdocument of de
kopie van het begeleidingsdocument, bekleed met de controleresultaten, op zicht van die documenten, respectievelijk de aankomst
en de controleresultaten registreren in het NCTS.
Hetzelfde geschiedt met het exemplaar B van het begeleidingsdocument dat vergezeld is van een ladingslijst waarop de
controleresultaten werden vermeld.
Niet-gezuiverde aangiften
78. Zendingen die niet op het kantoor van bestemming zijn
aangekomen of waarvoor op dit kantoor verschillen worden
vastgesteld, die aldaar niet kunnen worden afgehandeld, worden
door het NCTS als niet gezuiverde aangiften geregistreerd en zullen
overeenkomstig de voorschriften inzake de nasporing en
invordering op het kantoor van vertrek worden afgehandeld.
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Bevraging betreffende zendingen
79. Om diverse redenen kan het nodig zijn om in het NCTS
bepaalde opvragingen te doen. De bevraging geschiedt door de
daartoe bevoegde ambtenaar aan de hand van het MRN. Elke
bevraging wordt door het NCTS geregistreerd. De resultaten van de
bevraging worden in het NCTS weergegeven.
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C. VERRICHTINGEN OP HET DOUANEKANTOOR
VAN DOORGANG

Bij vertrek op het kantoor van vertrek

80. De voorziene NCTS-kantoren van doorgang ontvangen
elektronisch van het kantoor van vertrek een ATR-bericht (IE050)
met een beperkt aantal gegevens van de aangifte betreffende de
zending . De ambtenaren van dit douanekantoor kunnen verwachten
dat binnen de voorziene termijn de zending op het kantoor van
doorgang zal worden aangeboden.

Verandering van kantoor van doorgang

81. Wanneer de goederen op een ander NCTS-kantoor van
doorgang worden aangeboden wordt deze wijziging door het NCTS
geregistreerd, eventueel na tussenkomst van het kantoor van vertrek.
Het voorziene NCTS-kantoor van doorgang wordt hierover ingelicht
nadat het kantoor van vertrek een bericht van aankomst (IE006)
heeft ontvangen van het kantoor van bestemming.. De betrokken
zending krijgt op de voorziene kantoren van doorgang waar de
zending niet werd aangeboden de status “aangekomen” en dient niet
meer te worden opgevolgd op die kantoren.

Procedure bij aankomst op het voorziene kantoor van doorgang

82. Bij aankomst van de zending op het voorziene NCTSkantoor van doorgang moet het begeleidingsdocument worden
voorgelegd aan de bevoegde ambtenaar.
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Die ambtenaar :
- gaat na of er zich volgens het begeleidingsdocument
bepaalde voorvallen hebben voorgedaan en registreert deze in
voorkomend geval in het NCTS, hij duidt de registratie aan in vak F
van het begeleidend document;
- controleert de staat van de verzegeling, terwijl hij de
overeenstemming van de verzegeling met het begeleidend document
nagaat;
- registreert de doorgang van de zending op het kantoor in
het NCTS en brengt de eventuele opmerkingen in.
83. De registratie van de doorgang van de zending begint met
het handmatig invoeren of het scannen van het MRN in het NCTS.
Na die registratie kan het vervoer naar het kantoor van bestemming
worden voortgezet. Het kantoor van vertrek wordt over de
grensoverschrijding ingelicht met het bericht (IE118 ) NCF (Notification Crossing Frontier).
84. Wanneer de verzegeling werd verbroken wordt door de
bevoegde ambtenaar opnieuw een verzegeling aangebracht. De kenmerken van de nieuwe verzegeling worden op het begeleidingsdocument vermeld en dienen eveneens in het NCTS te worden
geregistreerd. Bij vermoeden van onregelmatigheden moet de
zending worden geverifieerd. Zo de controleresultaten conform zijn,
wordt gehandeld zoals hierboven voorgeschreven. Indien evenwel
meer dan kleine verschillen worden vastgesteld (zie §§ 20 en 21,
hiervoor), moet het kantoor van doorgang handelen als kantoor van
bestemming (zie § 100, hierna) en o.m. de vereiste vaststellingen
verrichten. De zending kan daarna, voor zover zij in het kader van
de afhandeling van het geschil mag worden vrijgegeven, op dit
kantoor opnieuw onder de regeling communautair of gemeenschappelijk douanevervoer worden geplaatst voor het vervoer naar
het kantoor van bestemming.
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Goederen worden op een niet voorziene kantoor van doorgang
aangeboden
85. Indien de goederen op een niet voorzien NCTS-kantoor
van doorgang worden aangeboden dienen de gegevens van de
zending aan de hand van het MRN via elektronische weg te worden
aangevraagd aan het kantoor van vertrek (bericht IE114). Wanneer
het kantoor van vertrek toelating geeft om de goederen via het
nieuwe kantoor van doorgang te laten doorgaan, zullen de gegevens
betreffende de zending via het NCTS aan het effectieve kantoor van
doorgang worden medegedeeld met een bericht IE115. Het kantoor
van doorgang zal eventueel een elektronische waarschuwing hebben
gekregen dat de zekerheidstelling niet geldig is voor ons land. In dit
geval zal een zekerheid moeten worden gesteld op dit kantoor. Dit
kantoor handelt vervolgens zoals een voorzien kantoor van doorgang (zie §§ 82 tot 84, hiervoor).
De op het kantoor van doorgang gestelde zekerheid kan
worden vrijgegeven wanneer de betrokken elektronische aangifte is
aangezuiverd op het kantoor van vertrek.
86. Bekomt het kantoor van doorgang van het kantoor van
vertrek geen toelating om de zending te laten doorgaan, dan moet de
zending door de bevoegde ambtenaar worden teruggewezen om naar
het voorziene kantoor van doorgang te worden vervoerd.
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D. VERRICHTINGEN OP HET DOUANEKANTOOR
VAN BESTEMMING
Kennisgeving van de te verwachten zendingen aan het kantoor
van bestemming
87. Zendingen, die op het kantoor van vertrek worden vrijgegeven voor vervoer naar het kantoor van bestemming, maken het
voorwerp uit van een AAR-bericht (IE001) dat naar het voorziene
kantoor wordt verstuurd. Dit bericht omvat de laatste door het
kantoor van vertrek aanvaarde gegevens van de aangifte op het
ogenblik van de vrijgave aldaar. De bevoegde ambtenaren van dit
kantoor van bestemming kunnen, na raadpleging van de desbetreffende gegevens in het NCTS, voorbereidingen treffen om de
zendingen die op hun kantoor zullen aankomen aan verificatie te
onderwerpen. De betrokken ambtenaren zullen op het kantoor van
vertrek automatisch de situatie op het kantoor van bestemming
kunnen opvolgen.
Aankomst op een niet aangegeven kantoor van bestemming
88. Indien de zending, zowel bij toepassing van de normale
procedure als bij toepassing van de vereenvoudigde procedure, ter
beëindiging van de regeling op een niet aangegeven NCTS-kantoor
van bestemming wordt aangeboden, moet het kantoor van vertrek
om de aangiftegegevens worden verzocht door het sturen van een
bericht IE002. Als het kantoor van vertrek de verandering van
kantoor van bestemming aanvaardt, wordt een bericht IE003,
bevattende de gegevens van de aangifte, naar het effectieve kantoor
van bestemming gestuurd.
89. In het geval dat het kantoor van vertrek niet instemt met
de wijziging van het kantoor van bestemming, hetgeen wordt
medegedeeld met een bericht IE003, moet de zending door de
bevoegde ambtenaar worden teruggewezen om te worden vervoerd
naar het aangegeven kantoor van bestemming.
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Overschrijding van de termijn voor vervoer bij aankomst op het
kantoor van bestemming
90. Voor de zendingen die na het verstrijken van de termijn
voor vervoer op een kantoor van bestemming worden aangeboden,
moet door de persoon, die de goederen op het douanekantoor
aanbrengt, een schriftelijke verantwoording worden gegeven aan de
bevoegde douanedienst. De bevoegde ambtenaar legt de aangever
een sanctie op zo de overschrijding van die termijn niet kan worden
gerechtvaardigd. De schriftelijke verantwoording bekleed met de
gedateerde en ondertekende beslissing van de bevoegde douaneambtenaar wordt op het kantoor gerangschikt. Vervolgens kan de
verwerking van de aangifte volgens onderhavig punt D
plaatsvinden.
Procedure bij aankomst op het kantoor van bestemming
91. Voor de afhandeling van de zending op het
NCTS-kantoor van bestemming moet onderscheid worden gemaakt
tussen de verrichtingen met gebruikmaking van de normale
procedure of van de vereenvoudigde procedure. In het kader van de
normale procedure wordt ook de situatie van de aankomst van de
zending op een aangenomen locatie toegelicht.
De afhandeling van zendingen onder dekking van
T-documenten komende van OTS-kantoren, die nog zouden
voorkomen, geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de Instructie Communautair douanevervoer en de omzendbrief van
13 juni 2001 nr. D.D. 230.625 inzake de hervorming communautair
en gemeenschappelijk douanevervoer (D.I. 521.103).
a) Normale procedure
Aankomst van de goederen op het kantoor van bestemming
92. Bij toepassing van de normale procedure worden de
goederen ter beëindiging van de regeling samen met het begeleidingsdocument en in voorkomend geval de lijst van artikelen of
de ladingslijst(en) aangeboden op een voor communautair/gemeenschappelijk douanevervoer bevoegd douanekantoor. Dit
douanekantoor wordt aangemerkt als het kantoor van bestemming.
Eveneens mogen op dat kantoor de aangiften worden voorgelegd,
die vereist zijn om de goederen onder het systeem van de tijdelijke
opslag aan te geven of een andere geoorloofde douanebestemming
te laten volgen.
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93. De bevoegde ambtenaar roept aan de hand van het MRN,
dat voorkomt op het begeleidingsdocument, de zending op in het
NCTS. Dit gebeurt op de douanekantoren die daarmee uitgerust zijn
aan de hand van een barcodelezer. Nadat de ambtenaar zekerheid
heeft dat de zending inderdaad op het douanekantoor is
aangekomen, meldt hij die aankomst onmiddellijk aan het betrokken
kantoor van vertrek door de gegevens betreffende de aankomst van
de goederen in het NCTS in te brengen met een bericht IE006.
Bovendien worden eveneens vaststellingen ingevolge voorvallen
onderweg die op het begeleidingsdocument zijn aangetekend in het
NCTS ingebracht door de bevoegde ambtenaar en samen met de
aankomstmelding elektronisch verzonden naar het kantoor van
vertrek. Vanaf dit ogenblik mag de zending het douanekantoor niet
meer verlaten, totdat eveneens de controleresultaten betreffende die
zending aan het kantoor van vertrek zijn medegedeeld en de zending
werd vrijgegeven voor een nieuwe geoorloofde douanebestemming.
De mededeling van de controleresultaten moet binnen de 6
kalenderdagen na de aankomst op het voormeld kantoor geschieden
met een bericht IE018.
Verificatie
94. De bevoegde ambtenaar van het douanekantoor beslist
,mede aan de hand van de elektronische risicoanalyse, of de op het
douanekantoor aangekomen zending al dan niet aan een verificatie
op documenten of fysieke verificatie wordt onderworpen. De
verificatie betreft ook de eventuele andere aangiften die voor de
zending kunnen worden voorgelegd om de goederen voor een
geoorloofde douanebestemming aan te geven.
Als de zending niet aan verificatie wordt onderworpen dient
de beslissing te worden geregistreerd en gaat het NCTS van het
kantoor van bestemming automatisch
de controleresultaten
“beschouwd als conform” (code A2) via elektronische weg meedelen aan het kantoor van vertrek met een bericht IE018. Op basis
van de controleresultaten zal er moeten van uit worden gegaan dat
de zending intact op het kantoor van bestemming is aangekomen.
Bovendien worden eveneens vaststellingen ingevolge voorvallen
onderweg die zich op het begeleidingdocument zouden bevinden in
het NCTS ingebracht. In de praktijk zal de ambtenaar op het scherm
de knop “Niet controleren” aanklikken.
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95. Indien het begeleidingsdocument vergezeld gaat van een
ladingslijst worden geen controleresultaten naar het kantoor van
vertrek gestuurd, maar wordt op de ladingslijst en het begeleidend
document de uitslag van de controle aangetekend, gedateerd,
ondertekend en bekleed met het kantoorstempel, alvorens door de
bevoegde ambtenaar met de post naar het kantoor van vertrek te
worden gestuurd. De vrijgave van de zending dient eveneens door
de bevoegde ambtenaar in het NCTS te worden geregistreerd.
96. Als verificatie moet plaatsvinden gebeurt dit aan de hand
van een afdruk van het elektronisch bericht (office copy) betreffende de vrijgave van die zending op het kantoor van vertrek, die
daartoe vooraf door de bevoegde ambtenaar wordt gemaakt. In de
praktijk klikt de ambtenaar de knop “Te controleren” aan. De soort
verificatie (verificatie op document of fysieke verificatie) en de
gedetailleerde resultaten van die verificatie worden achteraf door die
ambtenaar in het systeem onder de rubriek “Controleresultaten” van
de desbetreffende zending ingebracht.
Werden er bij de verificatie geen verschillen noch
onregelmatigheden vastgesteld dan wordt bij het bericht IE018 de
code A1 vermeld.
Kleine verschillen
97. Bij de verificatie is het mogelijk dat door de verificateur
zogenaamde “kleine verschillen” worden vastgesteld. Het betreft de
kleine verschillen bedoeld in §§ 20 en 21, hiervoor.
98. De verificateur vermeldt het vaststellen van kleine verschillen op de afdruk van het elektronisch bericht (office copy),
registreert ze als controleresultaat in het computersysteem en kent
aan de aangifte de code controleresultaat A4 - Zonder gevolg
gelaten kleine onregelmatigheden - toe. Door het versturen van de
controleresultaten binnen de daartoe voorziene termijn krijgt het
kantoor van vertrek kennis van de onregelmatigheden die op het
kantoor van bestemming zijn vastgesteld. De aandacht van de
betrokken ambtenaar wordt erop gevestigd dat de gegevens in de
map “Hoofdgegevens” en die op artikelniveau in de mappen
“Samenvatting” en “Details” verplichtend moeten worden gewijzigd.
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99. Indien het begeleidingsdocument voor de betrokken
zending vergezeld gaat van een ladingslijst worden de vastgestelde
kleine verschillen op de ladingslijst aangetekend, gedateerd, ondertekend en bekleed met het kantoorstempel alvorens die ladingslijst
samen met het exemplaar B van het begeleidend document door de
bevoegde ambtenaar met de post naar het kantoor van vertrek wordt
gestuurd. De vrijgave van de zending moet door de bevoegde
ambtenaar in het NCTS worden geregistreerd.
De afdruk van het elektronisch bericht (office copy) met de
gedateerde en ondertekende vaststellingen worden bij exemplaar A
van het begeleidend document bewaard.
Vaststelling van andere onregelmatigheden
100. Indien bij de verificatie verschillen worden vastgesteld,
die niet kunnen worden afgehandeld als kleine verschillen,
geschiedt de afhandeling van dit geschil volgens de procedure
voorzien in de Instructie Misdrijven inzake doorvoer. De zending
wordt door de verificateur in principe slechts vrijgegeven wanneer
het geschil is afgehandeld. De vastgestelde onregelmatigheden
worden door de verificateur in het computersysteem geregistreerd
als een controleresultaat met de code B1.
101. Door het versturen van de controleresultaten binnen de
daartoe voorziene termijn krijgt het kantoor van vertrek kennis van
de onregelmatigheden die op het kantoor van bestemming zijn
vastgesteld. De zendingen waaraan het kantoor van bestemming de
controleresultaten met de code A1, A2, A4 of A5 heeft toegekend
worden automatisch als gezuiverd beschouwd door het kantoor van
vertrek. Enkel voor de zendingen met controleresultaat code B1 zal
door de bevoegde ambtenaren van het kantoor van vertrek een
onderzoek worden ingesteld. De aandacht van de betrokken
ambtenaar wordt erop gevestigd dat ook voor de controleresultaten
met de code A5 en B1 de gegevens in de map “Hoofdgegevens” en
die op artikelniveau in de mappen “Samenvatting” en “Details”
verplichtend moeten worden gewijzigd. Is het resultaat code B1, dan
mag de knop “Wacht op oplossing onregelmatigheden” tot nader
order nooit worden aangeklikt.
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102. Indien het begeleidingsdocument voor de betrokken
zending vergezeld gaat van een ladingslijst worden de vastgestelde
onregelmatigheden door de verificateur op de ladingslijst
aangetekend, gedateerd, ondertekend en bekleed met het kantoorstempel alvorens ze samen met het exemplaar B van het begeleidend
document door de bevoegde ambtenaar met de post naar het
kantoor van vertrek wordt gestuurd. De vrijgave van de zending op
het kantoor van bestemming dient door de bevoegde ambtenaar in
het NCTS te worden geregistreerd.
Bijzonderheden bij aankomst op een aangenomen locatie
103. Teneinde de toepassing van de regeling communautair
douanevervoer inzake de aanbieding van de goederen en de
communicatie met de douane te vergemakkelijken kan de
gewestelijke directeur der douane en accijnzen een plaats binnen
zijn ambtsgebied erkennen als aangenomen locatie voor communautair douanevervoer. Deze plaats moet aan de in §§ 38 t/m 41
hiervoor, bepaalde voorwaarden voldoen. Bovendien zal het
begeleidingsdocument geen ladingslijst mogen bevatten.
104. De houder van de aangenomen locatie moet de
aankomst van de goederen via elektronische weg met een
bericht IE007 mededelen aan het kantoor van bestemming waarvan
hij afhangt. De mededeling moet geschieden overeenkomstig de
bepalingen van de Handleiding NCTS die daartoe door de
Administratie der douane en accijnzen werd uitgegeven. De
gegevens zullen o.m. het MRN bevatten, zodat het NCTS van het
kantoor van bestemming, de aankomst van de zending automatisch
kan melden aan het kantoor van vertrek met een bericht IE006. De
aangiften voor een toegelaten douanebestemming (aangifte voor het
vrije verkeer, actieve veredeling, enz. ) moeten vooraf bij het
kantoor van bestemming ter geldigmaking worden ingediend. De
zending moet ter plaatse blijven tot de controleresultaten betreffende
de zending door de bevoegde ambtenaar met een bericht IE018 naar
het kantoor van vertrek zijn gestuurd en tot de goederen voor een
nieuwe geoorloofde douanebestemming zijn aangegeven. Over de
goederen mag slechts worden beschikt na ontvangst van een
bericht IE025 (kennisgeving van vrijgave goederen).
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105. Wanneer de bevoegde ambtenaar van het dispatchingcentrum of een daartoe aangeduide dienst, mede aan de hand van het
elektronisch risicoanalysesysteem, besluit dat tot verificatie van de
zending moet worden overgegaan, moeten de goederen door de
bevoegde ambtenaar ter plaatse worden geverifieerd. De eventuele
andere door het kantoor van bestemming geldiggemaakte
documenten worden voor de verificatie ter beschikking van de
bevoegde ambtenaar gesteld. De ambtenaar maakt een afdruk van
het elektronisch bericht (office copy) voor de verificatie. Na de
verificatie worden de controleresultaten door de bevoegde
ambtenaar in de computer van de douane ingebracht. Voorts zijn
alle voorschriften van de normale procedure van toepassing.
b) Vereenvoudigde procedure bij aankomst
Algemeen
106. De beëindiging van de regeling communautair/gemeenschappelijk douanevervoer met gebruikmaking van de vereenvoudiging is slechts mogelijk voor zover de economische operator
beschikt over een daartoe verleende vergunning “Toegelaten
geadresseerde”. De vergunning bevat o.m. het TIN en de code van
de exploitatiezetel. De vergunninghouder moet in het bijzonder
rekening houden met de voorschriften die zijn opgenomen in het
“Schema van de douaneprocedure voor de in de BLEU erkende
Toegelaten afzenders/exporteurs en Toegelaten geadresseerden”.
Bovendien zal het begeleidend document geen ladingslijst mogen
bevatten.
Kennisgeving van aankomst van de zending
107. De kennisgeving van aankomst dient door de houder
van de vergunning vereenvoudiging bij aankomst, hierna
“toegelaten geadresseerde” genoemd, elektronisch met een
bericht IE007 te worden medegedeeld aan het in de vergunning
“Toegelaten geadresseerde” aangeduide douanekantoor. Ze wordt
opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Handleiding NCTS
die daartoe door de Administratie der douane en accijnzen werd
uitgegeven. Uit de in de kennisgeving vermelde gegevens zal
moeten blijken dat de zending is aangekomen bij een toegelaten
geadresseerde.

35

108. De kennisgeving aan het voormelde douanekantoor
moet ten laatste geschieden op het in de vergunning “Toegelaten
geadresseerde” voorgeschreven tijdstip. Na de kennisgeving dient
de voorgeschreven wachtperiode te worden nageleefd vooraleer
over te gaan tot het lossen van de goederen.
109. De plaats waar de goederen zich moeten bevinden komt
overeen met de in de vergunning vereenvoudiging bij aankomst
vermelde code die in het aankomstbericht moet worden vermeld.
110. Door de aankomstmelding (bericht IE006) wordt het
kantoor van vertrek automatisch verwittigd dat de zending op het
kantoor van bestemming is aangekomen. De §§ 87 t/m 89 zijn
terzake van toepassing. De mededeling van de controleresultaten
dient binnen de 6 kalenderdagen na aankomst van de zending langs
elektronische weg met een bericht IE018 te geschieden.

Aanwezigheid van de goederen

111. Bij toepassing van de vereenvoudigde procedure bij
aankomst moeten de goederen zich, op het ogenblik van het
elektronisch verzenden van de kennisgeving van aankomst naar het
douanekantoor van bestemming, samen met de voor de zending
vereiste aangiften en documenten, bevinden op de in de vergunning
“Toegelaten geadresseerde” aangewezen plaats (exploitatieplaats).
De eventuele verzegeling mag niet worden verwijderd totdat de
toestemming tot lossing is bekomen.
De goederen mogen niet worden gelost totdat daartoe via
elektronische weg met een bericht IE043 toestemming wordt
verleend.
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Verificatie
112. Na de ontvangst van de kennisgeving van aankomst
beslist, mede aan de hand van het elektronisch risicoanalysesysteem,
de bevoegde ambtenaar van het dispatchingcentrum of de daartoe
aangewezen dienst of de zending al dan niet aan fysieke verificatie
wordt onderworpen. De voor de verificatie bevoegde ambtenaar
moet de verificatie van de aangifte bij de toegelaten geadresseerde
kunnen aanvangen voor het verstrijken van de wachtperiode die de
toegelaten geadresseerde in acht moet nemen vooraleer over te gaan
tot het lossen van de goederen. Wanneer de voormelde ambtenaar
redenen heeft om de verificatie ook na afloop van die wachtperiode
te laten aanvangen wordt via elektronische weg aan de toegelaten
geadresseerde met een bericht IE060 bekendgemaakt dat de zending
door de douane zal worden geverifieerd. Dit geschiedt door de
registratie in het NCTS van de beslissing tot verificatie. De
wachtperiode voor de verificatie wordt de facto met de daartoe
nodige tijd verlengd. De verificatie betreft ook de eventuele
aangiften die voor andere douaneregelingen werden overgelegd.
113. De voor de verificatie van de aangifte bevoegde ambtenaar maakt gebruik van een afdruk van de gegevens in het NCTS
(office copy) betreffende de zending. De controleresultaten worden
door die ambtenaar met gebruikmaking van de computer van de
douane in het verificatierapport van de desbetreffende zending
geregistreerd en automatisch met een bericht IE018 naar het kantoor
van vertrek verzonden.
Lossingcontrole door de toegelaten geadresseerde
114. Wanneer de bevoegde ambtenaar beslist, dat geen
fysieke verificatie moet worden verricht, worden de gegevens
betreffende de zending via een elektronische toestemming tot
lossing met een bericht IE043 naar de toegelaten geadresseerde
verzonden. De toegelaten geadresseerde verricht aan de hand van de
bekomen gegevens een lossingcontrole. Na afloop van die controle
stelt hij volgens de daartoe geldende voorschriften de voor de
verificatie bevoegde douanedienst onverwijld langs elektronische
weg met een bericht IE044 op de hoogte van de lossingresultaten
(eventuele verschillen die hij door vergelijking van die elektronisch
ontvangen gegevens met de geloste goederen heeft vastgesteld).
Indien het bericht IE044 nog niet op de eerste werkdag volgend op
de toelating tot lossing werd ontvangen moet het dispatchingcentrum de toegelaten geadresseerde per e-mail hiervan in kennis
stellen en hem uitnodigen 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
bestemming bevoegde dienst van de Gewestelijke directie der
douane en accijnzen gezonden.
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115. 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 gewestelijke
directeur, hiervan in kennis te stellen.
116. Indien door de vergunninghouder verschillen werden
vastgesteld moet hij de zending tot nader bericht ter beschikking
stellen van de voor de verificatie bevoegde douanedienst.
117. Bij ontvangst van de resultaten van de lossingcontrole
door de vergunninghouder “toegelaten geadresseerde” zal het NCTS
van het kantoor van bestemming automatisch het kantoor van
vertrek ervan op de hoogte brengen dat de zending op het kantoor
van bestemming intact is aangekomen als de zending door die
vergunninghouder geheel stemmend werd bevonden (controleresultaat code A2). In de andere gevallen beslist de voor de
verificatie bevoegde ambtenaar over de controleresultaten die door
middel van de computer van de douane aan het kantoor van vertrek
zullen worden medegedeeld. Eventueel beslist die ambtenaar dat
toch verificatie door de douane noodzakelijk is. Bij verificatie zijn
de hiervoor uitgewerkte bepalingen van toepassing.
118. In het lossingrapport dient eveneens de toestand van de
eventuele afgenomen verzegeling aan het kantoor van bestemming
te worden gemeld.

Kleine verschillen

119. Bij de verificatie is het mogelijk dat door de verificateur
zogenaamde “kleine verschillen” worden vastgesteld. Het betreft de
verschillen bedoeld in de §§ 20 en 21, hiervoor.
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120. De verificateur vermeldt het vaststellen van kleine
verschillen op de afdruk van het elektronisch bericht, registreert ze
als controleresultaat in het computersysteem en kent aan de aangifte
de controleresultaatcode A4 - Zonder gevolg gelaten kleine onregelmatigheden - toe. Door het versturen van de controleresultaten
binnen de daartoe voorziene termijn krijgt het kantoor van vertrek
kennis van de onregelmatigheden die op het kantoor van bestemming zijn vastgesteld. De aandacht van de betrokken ambtenaar
wordt erop gevestigd dat de gegevens in de map “Hoofdgegevens”
en die op artikelniveau in de mappen “Samenvatting” en “Details”
verplichtend moeten worden gewijzigd.
Vaststelling van andere onregelmatigheden
121. Indien bij de verificatie verschillen worden vastgesteld,
die niet kunnen worden afgehandeld als kleine verschillen,
geschiedt de afhandeling van dit geschil volgens de procedure voorzien in de Instructie Misdrijven inzake doorvoer. De zending wordt
door de verificateur in principe slechts vrijgegeven wanneer het
geschil is afgehandeld. De vastgestelde onregelmatigheden worden
door de verificateur in het NCTS geregistreerd als een controleresultaat met code B1.
122. Door het versturen van de controleresultaten binnen de
daartoe voorziene termijn krijgt het kantoor van vertrek kennis van
de onregelmatigheden die op het kantoor van bestemming zijn
vastgesteld. De zendingen waaraan het kantoor van bestemming de
controleresultaatcodes A1, A2, A4 of A5 heeft toegekend, zullen
automatisch als gezuiverd worden beschouwd door het kantoor van
vertrek. Enkel voor de zendingen met een controleresultaat code B1
zal door het kantoor van vertrek een onderzoek worden ingesteld.
De aandacht van de betrokken ambtenaar wordt erop gevestigd dat
ook voor de controleresultaten met de code A5 en B1 de gegevens
in de map “Hoofdgegevens” en die op artikelniveau in de mappen
“Samenvatting” en “Details” verplichtend moeten worden
gewijzigd. Is het resultaat B1, dan mag de knop “Wacht op
oplossing onregelmatigheden” tot nader order nooit worden
aangeklikt.
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Vrijgave ter bestemming
123. Zendingen die na afloop van de in de vergunning
“Toegelaten geadresseerde” bepaalde wachtperiode niet werden
geverifieerd of waarvoor niet werd gemeld dat een verificatie zal
plaatsvinden kunnen enkel worden vrijgegeven voor de geoorloofde
bestemming waarvoor de desbetreffende goederen zijn aangegeven,
na het verzenden van de controleresultaten naar het kantoor van
vertrek. Over de goederen mag slechts worden beschikt na
ontvangst van een bericht IE025 (kennisgeving van vrijgave
goederen)
124. De exemplaren van de andere documenten worden
behandeld zoals voorzien in het voormeld schema.
Verdere behandeling van het begeleidingsdocument
125. Het begeleidingsdocument moet, samen met de
eventuele afdruk van het elektronisch bericht (office copy), op het
kantoor van bestemming worden gerangschikt. Alle verplichte
vermeldingen op dit document alsmede de vaststellingen die op de
afdruk van het elektronisch bericht zouden voorkomen moeten in
het NCTS zijn ingebracht. Als dit het geval is wordt door de
bevoegde ambtenaar “Beëindigd” op het begeleidingsdocument
vermeld.
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E. ALTERNATIEF BEWIJS VAN BEËINDIGING
VAN DE REGELING DOUANEVERVOER
126. 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.
127. 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
het kantoorstempel voorkomt.
128. Het spreekt voor zich dat in het geval van fysieke
verificatie het alternatief bewijs niet kan worden overhandigd voor
het einde van de verificatie.
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F. BEWIJS VAN ONTVANGST VAN HET BEGELEIDINGSDOCUMENT DOUANEVERVOER (TC11)
129. 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 wanneer 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.
130. 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.
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G. VERDERE OPVOLGING VAN DE ZENDING OP HET
KANTOOR VAN BESTEMMING NA DE BEËINDIGING
VAN DE REGELING COMMUNAUTAIR/GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER
(CLEAR OFF-SYSTEEM)
131. Alle zendingen, die op het kantoor van bestemming zijn
vrijgegeven voor een geoorloofde douanebestemming ter
beëindiging van de regeling communautair/gemeenschappelijk
douanevervoer, moeten zo spoedig mogelijk het voorwerp uitmaken
van een aangifte op het kantoor van bestemming. Het betreft zowel
de beëindiging van de regeling communautair/gemeenschappelijk
douanevervoer volgens de normale als volgens de vereenvoudigde
procedure.
132. De zendingen die in een termijn van 20 dagen niet een
geoorloofde bestemming hebben gevolgd worden behandeld op de
wijze zoals bepaald in Hoofdstuk XII van de Algemene wet inzake
douane en accijnzen.
133. Ingeval de goederen tijdelijk worden opgeslagen mag de
totale opslagduur, behoudens op gemotiveerd verzoek toegestane
verlenging, de twintig dagen niet overschrijden wanneer de
goederen anders dan over zee werden aangevoerd. Die termijn
wordt gebracht op 45 dagen als de goederen over zee werden
aangevoerd.
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H. TIJDELIJKE ONBESCHIKBAARHEID VAN HET NCTS
Geprogrammeerde onbeschikbaarheid van het NCTS
134. Alhoewel het NCTS is voorbestemd om 24 u op 24 u,
7 dagen op 7 dagen operationeel te zijn, kan het om welbepaalde
redenen noodzakelijk zijn om het systeem tijdelijk uit te schakelen.
Deze zogenaamde “geprogrammeerde onbeschikbaarheid” zal zo
beperkt mogelijk blijven en bovendien voldoende tijd door de
nationale helpdesk via de regionale helpdesks op voorhand worden
medegedeeld. Tijdens de geprogrammeerde onbeschikbaarheid
zullen geen elektronische aangiften kunnen worden ingediend en
zullen geen zendingen (elektronische of manuele aangiften) ter
beëindiging van de regeling kunnen worden behandeld. Evenmin
zullen aangiften tot plaatsing onder de regeling kunnen worden
aangezuiverd noch de formaliteiten op het kantoor van doorgang
kunnen worden verricht. De vermelde noodmaatregelen inzake
NCTS kunnen worden toegepast.
Onvoorziene onbeschikbaarheid van het NCTS (noodprocedure
NCTS)
Algemeen
135. Ondanks de voorzorgen die op het niveau van de
software en de hardware worden genomen om de continuïteit van
het geautomatiseerd systeem inzake NCTS te verzekeren, kan dit
systeem wegens onvoorziene omstandigheden toch uitvallen of
anderszins niet kunnen worden toegepast.
De redenen van het niet kunnen toepassen van het NCTS
kunnen ook verband houden met de economische operator.
136. De aandacht wordt erop gevestigd dat de tijdelijke
onbeschikbaarheid van het NCTS territoriaal gezien nationaal, maar
ook lokaal kan zijn. Vooral bij technische storingen aan de hardware
of bij lokale onderbrekingen van de elektrische stroom kan de
tijdelijke onbeschikbaarheid van het NCTS lokaal, t.t.z. beperkt tot
bepaalde douanekantoren, optreden.
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137. Naar gelang van de aard van de tijdelijke
onbeschikbaarheid voorziet de Administratie der douane en
accijnzen noodprocedures die de verdere toepassing van de regeling
communautair en gemeenschappelijk douanevervoer moeten
verzekeren en de gevolgen van de onbeschikbaarheid voor de
economische operatoren zoveel mogelijk moeten beperken.

Principes

138. Voor het toepassen van de noodprocedures wordt enkel
het falen van het geautomatiseerd systeem (NCTS) van de douane in
aanmerking genomen.
139. Als algemeen principe geldt dat voor iedere zending
slechts één vrijgave voor doorvoer op basis van een T-document of
op basis van een elektronische aangifte met MRN kan worden gegeven. Daaruit volgt dat wanneer een bepaalde zending op een
T-document werd vrijgegeven, voor de elektronische aangifte die
betrekking heeft op dezelfde zending door de aangever een annuleringsverzoek moet worden ingediend. In dit annuleringsverzoek
moet naar het T-document worden verwezen (douanekantoor,
nummer en datum). Vervolgens moet de bevoegde ambtenaar
onverwijld de annuleringsaanvraag betreffende de elektronische
aangifte behandelen.
140. Wanneer
ingevolge
de
toepassing
van
de
noodprocedures T-documenten in het kader van de regeling
communautair of gemeenschappelijk douanevervoer worden gebruikt, moeten de bepalingen van de regeling met betrekking tot die
T-documenten integraal worden toegepast.
141. Het instellen van de noodprocedures is gebaseerd op
art. 8 bis, lid 8, van het ministerieel besluit van 22 juli 1998, laatst
gewijzigd door het ministerieel besluit van 8 augustus 2003.
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Bevoegde instantie voor het instellen van de noodprocedure
ingeval van tijdelijke onbeschikbaarheid van het NCTS
142. Voor het instellen van de noodprocedure verschillen in
principe de douanediensten die moeten optreden naargelang het de
normale procedure dan wel de vereenvoudigde procedure voor de
aangifte van de goederen (aangenomen locatie daaronder begrepen)
betreft en het tijdstip waarop de noodprocedure zou moeten worden
opgestart.
a) Voor de normale procedure
143. In principe zijn de ambtenaren van de regionale
helpdesk bevoegd om de noodprocedures in te stellen wanneer zij
worden bevraagd in verband met de tijdelijke onbeschikbaarheid
van het NCTS. Zij handelen daartoe als volgt:
- Tussen 08.00 u en 17.00 u (1) is de verantwoordelijke
ambtenaar bevoegd om de noodprocedure in te stellen na controle
en analyse van de onvoorziene onbeschikbaarheid. Alvorens
evenwel de beslissing te nemen pleegt hij overleg met de nationale
helpdesk. Indien de onvoorziene onbeschikbaarheid te wijten is aan
het disfunctioneren van het elektronisch systeem wordt de daartoe
voorziene noodprocedure onmiddellijk opgestart. Terzake zal zo
spoedig mogelijk worden gehandeld om de reactietijd zo kort
mogelijk te houden. De regionale helpdesk verwittigt onmiddellijk
al de douanediensten en firma’s die bij het NCTS zijn betrokken van
de instelling van de noodprocedure met vermelding van het einde
van het tijdperk voor de toepassing van die noodprocedure. De
gewestelijke directie verstrekt daartoe een geactualiseerde lijst
samen met de namen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen.

___________________________

(1) Uitgezonderd op zaterdagen, zon- en feestdagen (00.00 u
tot 24.00 u).
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- Tussen 06.00 u en 08.00 u en tussen 17.00 u en
22.00 u (1) is de verantwoordelijke ambtenaar bevoegd om de
noodprocedure in te stellen zonder voorafgaand overleg te plegen
met de nationale helpdesk. Wanneer hij beslist de noodprocedure in
te stellen stuurt hij onmiddellijk een e-mail met als duidelijk
opschrift “UITERST DRINGEND NCTS-NOODPROCEDURE
TUSSEN 06.00 U EN 08.00 U” of “UITERST DRINGEND
NCTS-NOODPROCEDURE TUSSEN 17.00 U EN 22.00 U”,
naargelang van het geval, aan de nationale helpdesk waarin hij de
tijdelijke onbeschikbaarheid signaleert alsmede de datum en het uur
van het instellen van de noodprocedure.
- Tussen 22.00 u en 06.00 u (2) is de verantwoordelijke
ambtenaar van de helpdesks van de nationale goederenverdeelcentra Antwerpen, Zaventem en Bierset bevoegd om de
noodprocedure op te starten na de controle en de analyse van de
gesignaleerde tijdelijke onbeschikbaarheid. De helpdesk verwittigt
daarvan onmiddellijk alle betrokken douanediensten en firma’s met
vermelding van het einde van het tijdperk voor de toepassing van de
noodprocedure.
De
helpdesk
van
het
nationaal
goederenverdeelcentrum Antwerpen dient alle betrokken
douanediensten en firma’s binnen de gewestelijke directies
Antwerpen en Hasselt te verwittigen. De helpdesk van het nationaal
goederenverdeelcentrum
Zaventem
dient
alle
betrokken
douanediensten en firma’s binnen het gedeelte Vlaams Brabant van
de gewestelijke directie Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en binnen de gewestelijke directie Gent te verwittigen. De helpdesk
van het nationaal goederenverdeelcentrum Bierset dient alle
betrokken douanediensten en firma’s binnen het gedeelte Waals
Brabant van de gewestelijke directie Brussel en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest alsmede binnen de gewestelijke directies
Luik en Bergen te verwittigen. De diverse gewestelijke directies
verstrekken daartoe een geactualiseerde lijst met de namen,
telefoon-, faxnummers en e-mailadressen. Ten laatste om 08.00 u
's morgens verwittigt de helpdesk de nationale helpdesk met een email met als opschrift “UITERST DRINGEND- NCTSNOODPROCEDURE TUSSEN 22.00 U en 06.00 U” waarin hij de
tijdelijke onbeschikbaarheid signaleert alsmede de datum en het uur
van het instellen van de noodprocedure.
____________________________

(1) Uitgezonderd op zaterdagen, zon- en feestdagen (00.00 u
tot 24.00 u).
(2) Zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen (00.00 u tot
24.00 u).
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De gewestelijke directie der douane en accijnzen deelt ten
behoeve van de firma's en de betrokken douaneambtenaren de
telefoonnummers, e-mailadressen en/of GSM-nummers mede
waarop de betrokken dienst die de functie van helpdesk waarneemt
kan worden bevraagd.
b) Voor de vereenvoudigde procedure (aangenomen locatie
daaronder begrepen)
144. In principe zijn voor de vereenvoudigde procedures en
de aangenomen locaties de betrokken dispatchingcentra bevoegd
om de noodprocedure op te starten. Zij handelen daartoe als volgt :
- Tussen 08.00 u en 17.00 u (1) is de verantwoordelijke
ambtenaar bevoegd om de noodprocedure in te stellen na controle
en analyse van de onvoorziene onbeschikbaarheid. Alvorens
evenwel de beslissing te nemen pleegt hij overleg met de nationale
helpdesk. Indien de onvoorziene onbeschikbaarheid te wijten is aan
het disfunctioneren van het elektronisch systeem wordt de daartoe
voorziene noodprocedure onmiddellijk opgestart. Het dispatchingcentrum verwittigt daarvan onmiddellijk alle douanediensten en
firma’s die bij het NCTS zijn betrokken met vermelding van het
einde van het tijdperk voor de toepassing van de noodprocedure. De
gewestelijke directie verstrekt daartoe een geactualiseerde lijst met
de namen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen.
- Tussen 17.00 u en 08.00 u (2) is de verantwoordelijke
ambtenaar van de dispatchingcentra bevoegd om de noodprocedure
op te starten na de controle en de analyse van de gesignaleerde
tijdelijke onbeschikbaarheid. Het dispatchingcentrum verwittigt
daarvan onmiddellijk alle betrokken douanediensten en firma’s met
vermelding van het einde van het tijdperk voor de toepassing van de
noodprocedure. De gewestelijke directie verstrekt daartoe een
geactualiseerde lijst met de namen, telefoon- en faxnummers en
e-mailadressen. Ten laatste om 08.00 u 's morgens verwittigt het
dispatchingcentrum de nationale helpdesk met een e-mail met als
opschrift “UITERST DRINGEND – NCTS- NOODPROCEDURE
TUSSEN 17.00 U en 08.00 U” waarin hij de tijdelijke
onbeschikbaarheid signaleert alsmede de datum en het uur van het
instellen van de noodprocedure.
__________________________
(1) Uitgezonderd op zaterdagen, zon- en feestdagen (00.00 u
tot 24.00 u).
(2) Zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen (00.00 u tot
24.00 u).
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De gewestelijke directie der douane en accijnzen deelt ten
behoeve van de firma's en de betrokken douaneambtenaren de
telefoonnummers, e-mailadressen en/of GSM-nummers mede
waarop de betrokken dienst die de functie van dispatchingcentrum
waarneemt kan worden bevraagd.
Tijdperk tijdens hetwelk de noodprocedure bij onvoorziene
onbeschikbaarheid van het NCTS mag worden toegepast
145. Met het oog op het vergemakkelijken van de communicatie en de doorzichtigheid van de procedures in geval van
onvoorziene onbeschikbaarheid van het NCTS wordt de tijdsduur
waarbinnen die procedures kunnen worden toegepast bepaald
a) tussen 08.00 u en 17.00 u (1)
telkens tot het einde van het tweede uur na het einde van het
uur waarin de noodprocedure werd afgekondigd
b) tussen 17.00 u en 24.00 u (2)
telkens tot 08.00 u 's morgens van de volgende werkdag.
c) tussen 00.00 u en 08.00 u (2)
telkens tot 10.00 u van dezelfde dag als die dag een werkdag
is, zoniet tot 08.00 u van de volgende werkdag.
Tijdens dit tijdperk mag van de noodprocedure worden
gebruik gemaakt voor de zendingen die moeten worden aangegeven,
zich bevinden of die ter bestemming aankomen, onder dekking van
de regeling communautair of gemeenschappelijk douanevervoer.

__________________________

(1) Uitgezonderd op zaterdagen, zon- en feestdagen (00.00 u
tot 24.00 u).
(2) Zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen (00.00 u tot
24.00 u).
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Voorbeelden :
Een noodprocedure ingesteld om 14.30 u duurt tot 17.00 u.
Een noodprocedure ingesteld om 18.00 u duurt tot 08.00 u
van de volgende werkdag.
Een noodprocedure ingesteld om 07.00 u duurt tot 10.00 u
van die dag als het een werkdag is, zoniet tot 08.00 u van de
volgende werkdag.
146. De door de regionale helpdesk of het dispatchingcentrum, naar gelang van het geval, opgestarte noodprocedure is van
toepassing voor alle bij het NCTS betrokken douanediensten
volgens de lijst die daartoe door de gewestelijke directie der douane
en accijnzen ter beschikking werd gesteld en de economische
operatoren die voor het NCTS van die diensten afhangen.
147. Indien de noodprocedure door de nationale helpdesk
wordt afgekondigd geldt zij gedurende die tijdsduur voor het ganse
land. De nationale helpdesk verwittigt daarvan de betrokken
regionale helpdesks.
148. De eventuele verlenging van de voormelde tijdsduur
voor de toepassing van de noodprocedure wordt afgekondigd,
wanneer de tijdsduur verstrijkt :
a) tussen 08.00 u en 17.00 u (1)
ten laatste een half uur voor het verstrijken van die tijdsduur
door de nationale helpdesk met vermelding van de duur van de
verlenging.
b) tussen 17.00 u en 08.00 u (2)
de nationale helpdesk bepaalt om 08.00 u 's morgens van de
volgende werkdag of het tijdperk voor de noodprocedure nog moet
worden verlengd.

__________________________

(1) Uitgezonderd op zaterdag, zon- en feestdagen (00.00 u tot
24.00 u).
(2) Zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen (00.00 u tot
24.00 u).
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149. Indien dit tijdperk moet worden verlengd deelt de
nationale helpdesk dit aan de betrokken regionale helpdesks en
dispatchingcentra mede met vermelding van het einde van dit
tijdperk.
Alle verlengingen worden door de regionale helpdesk of
door het dispatchingcentrum aan de bij het NCTS betrokken
douanediensten en firma’s medegedeeld met vermelding van het
einde van dit tijdperk.
150. De economische operatoren die menen te maken te
hebben met een tijdelijke onbeschikbaarheid van het NCTS kunnen
contact opnemen met de regionale helpdesks of met een andere bij
het NCTS betrokken douanedienst op de door de gewestelijke
directies medegedeelde telefoon- of GSM-nummers en
e-mailadressen. De douanedienst stelt in dit geval de economische
operator op de hoogte van de eventueel opgestarte noodprocedure
en van het tijdstip tot wanneer die noodprocedure geldt. Voor het
instellen van de noodprocedure verwijzen de douanediensten naar
de telefoon- of GSM-nummers en e-mailadressen van de diensten
die inzake het instellen van de noodprocedures bevoegd zijn (zie de
§§ 141 t/m 144 hiervoor).
Noodmaatregelen inzake NCTS
A. Bij toepassing van de normale procedure bij vertrek
a) Voor problemen bij de indiening van de elektronische
aangifte NCTS
151. Wanneer de aangever vaststelt dat de NCTS-aangifte
niet kan worden ingestuurd of de responstijden voor het ontvangen
van een foutmelding of het bekomen van een MRN (aanvaarding
van de aangifte) onredelijk lang zijn in het geval van tijdsgebonden
zendingen, kan de aangever contact opnemen met de regionale
helpdesk over het gebied of met een andere bij het NCTS betrokken
regionale douanedienst.
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De aangever kan contact opnemen met de helpdesk van
zodra de responstijden voor het bekomen van een foutmelding of
van een MRN onredelijke vertraging oploopt. Door het vermijden
van foutmeldingen kan de reactietijd globaal worden beperkt.
Evenwel zullen de aangiften geldiggemaakt bij toepassing van de
noodprocedure wegens onredelijke vertraging door de betrokken
douanediensten worden geweigerd als zij niet, binnen de 24 uur in
de zeehavens en 12 uur elders na de geldigmaking, worden
aangeboden; wanneer die periode van 24 uur of van 12 uur verstrijkt
op een zaterdag, een zondag of een feestdag wordt ze ambtshalve
ook verlengd tot het einde van het betreffende weekend of feestdag.
152. Indien een andere regionale douanedienst in verband
met de noodprocedure wordt bevraagd zal de beschikbare informatie
daaromtrent worden medegedeeld en wanneer het om het al dan niet
instellen van de noodprocedure gaat zal de correspondent naar de
regionale helpdesk verwijzen die de beslissing kan nemen.
153. De noodprocedure bestaat er in dat geval in dat :
- het NCTS niet meer hoeft te worden toegepast gedurende
het tijdperk waarvoor de noodprocedure geldt. De aangever mag
evenwel nog proberen aangiften in te sturen en het NCTS trachten te
gebruiken, de douane zal evenwel bij voorrang de taken vervullen
die in het kader van de OTS-procedure zijn vereist;
- de aangifte onder de regeling communautair en
gemeenschappelijk douanevervoer wordt verricht met T-aangiften
volgens de regels die daarvoor gelden (OTS-procedure).
154. Op het T-document moet door de douane in vak A van
de aangifte volgende stempelafdruk (afmetingen 26 x 59 mm) in
rode inkt worden aangebracht.
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NOODPROCEDURE NCTS
GEGEVENS NIET

BESCHIKBAAR IN HET
SYSTEEM
BEGONNEN OP ……………
(datum/uur)

Datum en uur worden eveneens door de douane ingevuld.
Voorts wordt de aangifte door de douane op de gebruikelijke wijze
behandeld.
155. Na afloop van het tijdperk waarvoor de
noodprocedure geldt is de aangever verplicht zijn nieuwe aangiften
terug met het NCTS in te dienen.

b) Voor problemen voor het bekomen van het begeleidingsdocument op het kantoor van vertrek

156. Wanneer het geautomatiseerd systeem NCTS is uitgevallen
nadat de aangifte reeds is aanvaard (MRN werd toegekend) en de
zending wordt aangeboden op het douanekantoor van vertrek
vergezeld van het volgbriefje is het mogelijk dat niet kan worden
overgegaan tot de elektronische verrichtingen inzake de verificatie,
het controleren van de zekerheidstelling, de vrijgave van de
goederen met het verzenden van het AAR en het afdrukken van het
begeleidingsdocument. In dit geval wordt de in §§ 153 tot 155,
hiervoor bedoelde procedure toegepast. De aangever moet het
kantoor van vertrek verzoeken de elektronische aangifte te
annuleren onder verwijzing naar het voor de zending gebruikte
document (kantoor, nummer en datum). De bevoegde ambtenaar
dient onverwijld dit annuleringsverzoek te verwerken.
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157. Wanneer een outprint van de door het NCTS
aanvaarde aangifte (op basis van verzonden aangiftebericht (IEO15)
en ontvangen aanvaardingsbericht (IEO28)) in de met het
begeleidingsdocument overeenkomende lay-out voor de zending
kan worden voorgelegd, in de plaats van het volgbriefje, mag de
douane voor de toepassing van de in voormelde paragrafen bedoelde
procedure die outprint aanvaarden als exemplaar van de aangifte
douanevervoer voor het kantoor van vertrek en twee kopieën van dit
document achtereenvolgens behandelen en laten gebruiken als
exemplaar A en exemplaar B (links bovenaan vermelden) van het
begeleidingsdocument. De geldigmaking van de aangifte en de
formaliteiten inzake de zekerheidstelling en de verificatie moeten
toepassing vinden. Het MRN en de bar-code moeten worden
geschrapt.
B. Noodmaatregelen bij toepassing van de procedure van de
aangenomen locatie of de vereenvoudiging bij vertrek
a) Voor problemen bij de indiening van de elektronische
aangifte
158. De bepalingen van de §§ 151 tot 152, hiervoor, zijn van
overeenkomstige toepassing.
159. De noodprocedure bestaat er in dat geval in dat :
- het NCTS niet meer hoeft te worden toegepast gedurende
het tijdperk waarvoor de noodprocedure geldt. De aangever mag
evenwel nog proberen aangiften in te sturen en het NCTS trachten te
gebruiken, de douane zal evenwel bij voorrang de taken vervullen
die in het kader van de OTS-procedure zijn vereist;
- de aangifte onder de regeling communautair en
gemeenschappelijk
douanevervoer
wordt
verricht
met
T-documenten volgens de regels die daarvoor gelden
(OTS-procedure).
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160. Op het T-document moet door de vergunninghouder in
vak A volgende stempelafdruk (afmetingen 26 x 59 mm) in rode
inkt worden aangebracht

NOODPROCEDURE NCTS
GEGEVENS NIET

BESCHIKBAAR IN HET
SYSTEEM
BEGONNEN OP ……………
(datum/uur)

Datum en uur worden eveneens door de vergunninghouder
ingevuld. Voorts wordt de aangifte door de aangever op de
gebruikelijke wijze behandeld.
161. Voorts moet als volgt worden gehandeld :
a) voor de volgende zendingen met T-aangiften verwittigt de
vergunninghouder de controledienst op de hem meest passende
manier een half uur voor het vertrek van het vervoermiddel;
b) de controledienst deelt bij de melding van de verzending
mede of zij de zending gaat verifiëren, als de ambtenaren ter plaatse
komen handelen zij op de gebruikelijke wijze de verificatie af;
c) voor de aangifte waarvoor een MRN werd toegekend en
waarvoor voor de betrokken goederen een T-document werd opgesteld door de vergunninghouder of de aangever in het geval van de
aangenomen locatie, moet een annuleringsverzoek worden
verzonden onder verwijzing naar het voor de zending gebruikte
T-document (kantoor, nummer en datum). De bevoegde ambtenaar
dient onverwijld dit annuleringsverzoek te verwerken.
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b) Voor problemen inzake het bekomen van het
begeleidingsdocument in het kader van de procedure van de
aangenomen locatie of vereenvoudiging bij vertrek waarbij
de vergunninghouder niet beschikt over een vergunning om
zelf begeleidingsdocumenten aan te maken
162. Wanneer het geautomatiseerd systeem NCTS uitvalt
nadat de aangifte reeds is aanvaard (MRN werd toegekend) kan het
zijn dat de zending vertrekkensklaar staat in de instellingen van de
aangenomen locatie of van de toegelaten afzender (toegelaten
plaats). Wegens het uitvallen van voormeld systeem is het mogelijk
dat niet kan worden overgegaan tot de verrichtingen inzake de
verificatie, de zekerheidstelling, de vrijgave van de goederen met
het versturen van het AAR en het afdrukken van het
begeleidingsdocument.
163. De noodprocedure, die mag worden toegepast tijdens
het tijdperk van de noodprocedure, houdt in dat wordt gehandeld
zoals bedoeld in de §§ 158 tot 161, hiervoor.
c) Voor problemen inzake het bekomen van het
begeleidingsdocument in het kader van de vereenvoudiging
bij vertrek waarbij de vergunninghouder wel beschikt over
een vergunning om zelf begeleidingsdocumenten aan te
maken
164. In het kader van de toepassing van de noodprocedure
mag de toegelaten afzender die zich in de b), hiervoor, vermelde
situatie bevindt, maar beschikt over een vergunning van de Centrale
Administratie der douane en accijnzen om zelf het begeleidingsdocumenten op te maken, deze begeleidingsdocumenten opmaken
aan de hand van zijn verzonden aangiftebericht (IEO15) en zijn
ontvangen aanvaardingsbericht (IEO28).
165. bis In dit geval kan de vergunninghouder een outprint
van het begeleidingsdocument maken in drie exemplaren (een
kantoorexemplaar, een exemplaar A en een exemplaar B) waarop :
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a) het MRN -nummer wordt geschrapt;
b) de bar-code wordt geschrapt;
c) de in § 160, hiervoor bedoelde stempel wordt aangebracht
op de plaats waar het MRN is vermeld en aangevuld met datum en
uur van vertrek op alle exemplaren;
d) in vak C de zesvakkige stempel komt bedoeld in § 22 van
het Schema inzake de vereenvoudiging van de douaneprocedure
voor in de BLEU erkende “Toegelaten afzenders/exporteurs” en
“Toegelaten geadresseerden” gevoegd bij de omzendbrief
nr. D.D. 243.185 betreffende de vereenvoudiging bij vertrek en ter
bestemming van 1 januari 2003 (D.I. 521.103), vervolledigd met
een nummer in een doorlopende reeks en de datum;
e) voorts vak D wordt aangevuld.
Die exemplaren van het begeleidingsdocument worden
behandeld zoals respectievelijk de exemplaren 1, 4 en 5 van het
T-document.
166. Als nummer in de doorlopende reeks mag een nummer
worden gebruikt uit een reeks die door de ontvanger van het
douanekantoor waarvan de vergunninghouder afhangt werd
toegekend onder dezelfde voorwaarden als voor de geldigmaking
van T-documenten door de vergunninghouder.
167. De douanediensten van het kantoor van vertrek zullen
voor al de zendingen die met gebruikmaking van die noodprocedure
vertrekken dezelfde regels toepassen als voor de toepassing van de
procedure met T-documenten (OTS-procedure).
168. Wanneer ingevolge de noodprocedure één van de in de
§§ 158 tot 167 hiervoor bedoelde documenten wordt gebruikt moet
de annulering van de NCTS-aangifte door de aangever bij het
douanekantoor van vertrek worden aangevraagd onder verwijzing
naar het voor de zending gebruikte document (kantoor, nummer en
datum). De bevoegde ambtenaar dient onverwijld dit
annuleringsverzoek te verwerken.
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C. Noodprocedure in verband met het uitvallen van een
douanekantoor of andere douanedienst die moet
optreden voor kantoor van vertrek
169. In geval een douanekantoor of een douanedienst, die
moet optreden voor het kantoor van vertrek in het kader van het
communautair of gemeenschappelijk douanevervoer, om gelijk
welke reden uitvalt, is het mogelijk dat een ander douanekantoor
van de gewestelijke directie der douane en accijnzen of
douanedienst nog in staat zal zijn om verder te werken met het
NCTS. Indien dit vaststaat moet de regionale helpdesk of het
dispatchingcentrum naar gelang van het geval, het “fysieke”
alternatief douanekantoor of douanedienst, dat de functies van het
uitgevallen douanekantoor tijdelijk zal overnemen, bekendmaken
aan al de bij het NCTS betrokken diensten van de gewestelijke
directie en de betrokken firma’s.
De overschakeling naar het “fysiek” alternatief douanekantoor wordt gerealiseerd door de dienst “Automatisering” van de
gewestelijke directie. Richtlijnen hiervoor zullen via een e-mail
door de nationale helpdesk worden verzonden naar die diverse
diensten “Automatisering”.
170. De bepalingen i.v.m. het tijdperk voor de toepassing van
de noodprocedure zijn van toepassing.
De bij het NCTS betrokken douanediensten nemen alle
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de zendingen worden
afgeleid naar het “fysiek” alternatief kantoor of douanedienst.
Tenzij de verlenging van het tijdperk voor de toepassing van de
noodprocedure plaatsvindt worden de zendingen vanaf een half uur
voor het verstrijken van dat tijdperk niet meer doorgestuurd naar het
“fysiek” alternatief douanekantoor of douanedienst.
171. Voor de zendingen die fysiek door het alternatief
douanekantoor zowel in het kader van de normale procedure als van
de vereenvoudigde procedure worden behandeld, blijven de
elektronische gegevens verbonden aan het eigenlijke douanekantoor. Wanneer de problemen op het eigenlijke douanekantoor
zijn opgelost komen alle zendingen die het alternatief
douanekantoor heeft behandeld terug beschikbaar op het eigenlijke
douanekantoor voor in voorkomend geval verder gevolg.
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Opmerking :
Problemen in verband met de hardware mogen in principe
geen aanleiding zijn om zendingen voor de toepassing van de
NCTS- procedure af te leiden. Veeleer moet alles in het werk
worden gesteld om het geschikte materieel binnen de kortst
mogelijke tijd in te schakelen ter vervanging van het defecte
materieel. De gewestelijke directies treffen vooraf de nodige
schikkingen om efficiënte vervanging van het materieel reeds zoveel
mogelijk te regelen.
D. Tijdelijke onbeschikbaarheid op het kantoor van doorgang
172. Het uitvallen van het NCTS op het kantoor van
doorgang moet het transport van de zending niet ophouden. Het
voorbijkomen van de zending wordt op een kopie van het
begeleidingsdocument vermeld. Eventuele bevindingen worden
eveneens op die kopie aangetekend.
Zodra het NCTS opnieuw werkt zal de douane voor de
zendingen die sinds het uitvallen van het NCTS op het kantoor van
doorgang zijn doorgekomen onverwijld een bericht van doorgang
verzenden naar het kantoor van vertrek.
E. Tijdelijke onbeschikbaarheid bij toepassing
van de normale procedure bij aankomst
173. Het uitvallen van het NCTS op het kantoor van
bestemming moet geen tastbare weerslag op de douanebehandeling
teweegbrengen. De verrichtingen bij aankomst worden door de
douane op het betrokken begeleidingsdocument bijgehouden.
Zodra het NCTS opnieuw werkt zal de douane onverwijld de
vereiste berichten naar het kantoor van vertrek verzenden nadat de
informatie betreffende de verificatieverrichtingen in het NCTS
werden ingebracht en alle vereiste handelingen (bijvoorbeeld het
terugsturen van de voor beëindiging van de regeling geviseerde
ladingslijsten) werden verricht.
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F. Tijdelijke onbeschikbaarheid bij toepassing van de
vereenvoudigde procedure bij aankomst (aangenomen locatie
daaronder begrepen)
174. Bij het uitvallen van het NCTS zal de noodprocedure
erin bestaan dat een kopie van het begeleidingsdocument bekleed
met de vermelding “Tijdelijke onbeschikbaarheid – aankomst” per
fax moet worden gestuurd naar de controledienst vermeld in de
vergunning vereenvoudiging bij aankomst of aangenomen locatie,
die zal mededelen of er al dan niet fysiek zal worden geverifieerd.
Tijdens het tijdperk van de noodprocedure zullen de volgende
zendingen bij aankomst door de vergunninghouder vooraf per fax of
e-mail mogen worden medegedeeld aan de controledienst.
De lossingcontrole door de toegelaten geadresseerde
geschiedt op basis van het in zijn bezit zijnde
begeleidingsdocument. De resultaten van die controle en de
eventuele verschillen moeten vervolgens per e-mail of per fax aan
de controledienst worden medegedeeld.
Zodra het NCTS opnieuw werkt zal de controledienst
onverwijld :
- het AAR-bericht vergelijken met de kopie van het
begeleidingsdocument dat per fax door de vergunninghouder werd
gestuurd;
- vervolgens het kantoor van bestemming van de aankomst
van de goederen verwittigen;
- de controleresultaten naar het kantoor van vertrek sturen,
nadat de informatie betreffende de verificatieverrichtingen in het
NCTS werd ingebracht.
Het kantoor van bestemming verwittigt zo spoedig mogelijk
het kantoor van vertrek van de aankomst van de goederen zodra het
door de controledienst van die aankomst in kennis werd gesteld.
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G. Afkondiging van nationale noodmaatregelen NCTS
175. Wanneer het systeem op nationaal vlak uitvalt of zich
andere omstandigheden voordoen waarbij algemene maatregelen
moeten worden genomen om de toepassing van de regeling
communautair en gemeenschappelijk douanevervoer te verzekeren,
zal met een omzendbrief, die onmiddellijk aan alle helpdesks en
dispatchingcentra zal worden medegedeeld, de toe te passen
noodmaatregelen worden afgekondigd. De afkondiging zal volgende
informatie omvatten :
- een korte uiteenzetting van de motivatie die leidde tot het
nemen van de noodmaatregel;
- de beschrijving van de noodmaatregel, eventueel de
specifieke gevallen waarvoor hij van toepassing is, als het om
gerichte maatregelen zou gaan;
- het tijdperk dat de noodmaatregel van toepassing blijft.
Bovendien zal dezelfde informatie zo spoedig mogelijk op de
website van de Federale Overheidsdienst Financiën worden medegedeeld (www.minfin.fgov.be).
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H. OPHEFFING VAN OMZENDBRIEVEN EN ALLERLEI
176. De volgende omzendbrieven (D.D. 521.103)
betrekking hebben op het NCTS worden opgeheven :

die

- nr. D.D. 220.843 van 28 juni 2000 betreffende het geautomatiseerd systeem inzake doorvoer (NCTS)
- nr. D.D. 242.115 van 14 november 2002 betreffende de
invoering van het NCTS
- nr. D.D. 243.574 van 7 februari 2003 betreffende de mededeling aansluiting douanekantoren op het NCTS-netwerk
- nr. D.D. 244.979 van 28 maart 2003 betreffende de mededeling aansluiting douanekantoren op het NCTS-netwerk
- nr. D.D. 246.729 van 31 juli 2003 betreffende de mededeling aansluiting douanekantoren op het NCTS-netwerk
- nr. D.D. 249.062 van 24 september 2003 betreffende de
globale noodprocedures inzake NCTS
- nr. D.D. 249.891 van 24 oktober 2003 betreffende de
procedure voor tijdsgebonden zendingen in het kader van de
regeling communautair/gemeenschappelijk douanevervoer
177. Andere bestaande omzendbrieven die het NCTS
behandelen :
- De omzendbrief nr. D.D. 225.184 van 20 december 2000
betreffende het geautomatiseerd systeem inzake doorvoer (NCTS) overgangsbepalingen moet tot nader order worden bijgehouden.
- De omzendbrief nr. D.D. 243.185 van 1 januari 2003
betreffende de vereenvoudiging bij vertrek en ter bestemming bevat
de inzake de vereenvoudiging bij vertrek en ter bestemming in het
kader van de regeling communautair/gemeenschappelijk douanevervoer na te leven regels. Deze omzendbrief houdt rekening met de
toepassing van het NCTS.
Voor de Directeur-generaal,
Directeur, diensthoofd
G. CAPIAU

BIJLAGE 1
GESCHEMATISEERDE STRUCTUUR OMZENDBRIEF
TOEPASSING VAN HET NCTS NR. D.D. 254.361

VERRICHTINGEN OP HET KANTOOR
VAN VERTREK (KVV)

Volg
nr.

1

Verloop
procedure

Activiteit

Normale pro- Elektronische
cedure
bij aangifte
vertrek

Nr.
Bericht
IE

015

Verwijzing
naar de
§§ van
de omzendbrief
7 t/m 12

2

Aanbieding

3

Verplichte reisweg

16

4

Verificatie
Kleine verschillen
Andere
onregelmatigheden

17 t/m
25

5

Zekerheidstelling

26 t/m
28

6

Verzegeling

29 t/m
31

7

Vrijgave
voor 001, 050
douanevervoer

32 t/m
37

8

Vertrek vanuit
een aangenomen locatie

9

Elektronische
Vereenvoudigde proce- aangifte
dure bij vertrek

13 t/m
15

38 t/m
41
028

42 t/m
46

BIJLAGE 1 (blz. 2)

VERRICHTINGEN OP HET KANTOOR
VAN VERTREK (KVV)

Volg
nr.

Verloop
procedure

Activiteit

Nr.
Bericht
IE

Verwijzing
naar de
§§ van
de omzendbrief

10

Aanwezigheid van
de goederen

47 t/m
48

11

Verplichte reisweg

49

12

Verzegeling

50

13

Verificatie
Kleine verschillen
Andere
onregelmatigheden en

51 t/m
56

14

Zekerheidstelling

57 t/m
59

15

Vrijgave
voor 001, 050
douanevervoer

60 t/m
64

Annulering
Door de aangever
Door de douane

65 t/m
68

16

Annulering

17

Opvolging
Verandering van
van de zen- KVD
dingen
of
KVB
Aankomst
op
voorziene KVB
Aankomst
op
KVB (OTS)
Niet-gezuiverde
aangifte,
Bevraging

002, 003,
006, 018,
033, 114,
115,

69 t/m
79

Bijlage 1 (blz. 3)

VERRICHTINGEN OP HET KANTOOR VAN
DOORGANG (KVD)

Volg
nr.

Verloop
procedure

18

Vertrek
KVV

19

Activiteit

op

Nr.
Bericht
IE

Verwijzing
naar de
§§ van
de omzendbrief

050

80

Verandering
KVD

006

81

20

Aankomst op
voorziene
KVD

118

82 t/m
84

21

Aankomst op
niet voorziene
KVD

114, 115

85

VERRICHTINGEN OP HET KANTOOR VAN
BESTEMMING (KVB)

Volg
nr.

22
23

Verloop
procedure

Activiteit

Vertrek
Opvolging
van
de KVV
zendingen

op

Nr.
Bericht
IE

het 001

Aankomst op een 002, 003
niet
voorziene
KVB

Verwijzing
naar de
§§ van
de omzendbrief
87
88 t/m
89

BIJLAGE 1 (blz. 4)

VERRICHTINGEN OP HET KANTOOR VAN
BESTEMMING (KVB)

Volg
nr.

Verloop
procedure

24

25

Activiteit

Nr.
Bericht
IE

Overschrijding
termijn
voor
vervoer
Normale
Aankomst
procedure bij
aankomst

26

Verificatie
Kleine verschillen
Andere
onregelmatigheden

Verwijzing
naar de
§§ van
de omzendbrief
90

006

91 t/m
93

018

94 t/m
102

27

Aankomst op
een
aangenomen
locatie

006, 007,
018

103 t/m
105

28

Vereenvoudig Kennisgeving van 007, 006,
de procedure aankomst
018
bij aankomst

106 t/m
110

29

Aanwezigheid van 043
de goederen

111

30

Verificatie

018, 060

112 t/m
113

31

Lossingcontrole

043, 044

114 t/m
118

32

Kleine verschillen

119 en
120

BIJLAGE 1 (blz. 5)

VERRICHTINGEN OP HET KANTOOR VAN
DOORGANG (KVD)

Volg
nr.

Verloop
procedure

33

Activiteit

Andere
onregelmatig-

Nr.
Bericht
IE

Verwijzing
naar de
§§ van
de omzendbrief
121 en
122

heden
34

Vrijgave

123 en
124

35

Behandeling

125

begeleidingsdocument
36

126 t/m

Alternatief

128

bewijs
beëindiging
douanevervoer
37

Bewijs

van

ontvangst

129 en
130

(TC 11)
38

Clear-off-systeem

125 t/m
127

BIJLAGE 1 (blz. 6)

TIJDELIJKE ONBESCHIKBAARHEID VAN HET NCTS
(KVD)

Volg
nr.

Verloop
procedure

39

Geprogrammeerde onbeschikbaarheid

40

Onvoorziene
onbeschikbaar
heid

Nr.
Bericht
IE

Activiteit

Verwijzing
naar de
§§ van
de omzendbrief
134

Algemeen
principes

en

135 t/m
141

41

Bevoegde
instanties

142 t/m
144

42

Tijdperk toepassing noodprocedures

145 t/m
150

43

Noodmaatregelen
bij
vertrek
(normale procedure)

151 t/m
157

44

Noodmaatregelen
bij vertrek voor
aangenomen locatie en vereenvoudigde procedure

158 t/m
168

45

Noodprocedure bij
uitvallen douanekantoor van vertrek

169 t/m
171

BIJLAGE 1 (blz. 7)

TIJDELIJKE ONBESCHIKBAARHEID VAN HET NCTS
(KVD)

Volg
nr.

Verloop
procedure

Activiteit

Nr.
Bericht
IE

Verwijzing
naar de
§§ van
de omzendbrief

46

Tijdelijke onbeschikbaarheid
KVD

172

47

Tijdelijke onbeschikbaarheid normale procedure bij
aankomst

173

48

Tijdelijke
onbeschikbaarheid
vereenvoudigde
procedure
bij
aankomst en aangenomen locatie

174

49

Afkondiging van
nationale
noodmaatregelen

175

50

Opheffing
omzendbrieven

176

BIJLAGE 2
Volgende douanekantoren zijn op het NCTS-netwerk
aangesloten :
Directie Antwerpen
Antwerpen D.
Bornem D.
Deurne D.
Mechelen D.A.E.
Meer (Hoogstraten) D.E.
Directie Brussel
Brusssel D.E.
Halle D.A.
Leuven D.A.E.
Nijvel D.A.E
Vilvoorde D.A.E
Zaventem D.
Directie Luik
Aarlen D.A.
Bierset (Grâce-Hollogne) D.E.
Eupen D.A.E.
Eynatten (Raeren) D.
Hoei D.A.
Malmedy D.A.
Sterpenich (Autoroute) (Arlon) D.A.
Verviers D.A.E.
Welkenraedt D.E.
Directie Hasselt
Boorsem D.
Hasselt D.A.
Geel D.A.E.
Genk D.E.
Lommel D.A.
Postel D.
Tienen D.A.E.
Turnhout D.A.E.

BIJLAGE 2 (blz. 2)
Directie Gent
Aalst D.A.E.
Brugge D.A.
Dendermonde D.A.E.
Gent D.A.E.
Menen-Lar D.A.E.
Oostende D.A.E.
Roeselare D.A.E.
Ronse D.E.
Sint-Niklaas D.A.E.
Zeebrugge D.
Zelzate D.A.
Directie Bergen
Aat D.A.E
Bergen D.A.E.
Doornik D.A.E.
Gosselies (Charleroi) D.A.E.
La Louvière D.A.E.
Namen D.A.E.
Risquons-Tout (Moeskroen) D.A.E.

BIJLAGE 3
VOLGBRIEFJE NCTS
(Regeling Communautair/gemeenschappelijk
douanevervoer) (*)

Aangever :
(Naam en TIN-nummer)

LRN :
(Enkel in te vullen bij gebruik van ladingslijst)

MRN :
(Nr. medegedeeld na de aanvaarding van de aangifte)

Geannuleerd :
(Indien ja, datum van de beslissing invullen)
Eventuele vaststellingen door de douane :

__________________
(*) Schrappen wat niet past

BIJLAGE 4
SCHEMATISCHE VOORSTELLING GLOBALE
NOODPROCEDURES NCTS

Nr

Onbeschikbaarheid

Noodmaatregel

Omzendbrief
§

Noodmaatregel wordt onver- §§ 142
t/m 150
wijld in principe beslist door
a) (NP) tussen 6 en 22 u (1)
regionale helpdesk (contacteren aan de hand van
telefoon-, GSM-nummers of email adres bekendgemaakt
door de gewestelijke directie
der douane en accijnzen)
Duur
tijdperk
noodprocedure :
tussen 8 en 17 u, minimum
2 uur
tussen 6 en 8 u en tussen 17
en 22 u, zie b)
b) (NP) tussen 22 en 6 u (2)
regionale
helpdesk
van
Antwerpen, Zaventem of
Bierset, (contacteren aan de
hand van telefoon-, GSMnummers
of e-mail adres
bekendgemaakt
door
de
gewestelijke
directie
der
douane en accijnzen)
__________________
(1) Uitgezonderd de zaterdagen, zon en feestdagen (00.00 u
tot 24.00 u)
(2) Zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen (00.00 u tot
24.00 u)

BIJLAGE 4 (blz. 2)

Nr

Onbeschikbaarheid

Noodmaatregel

Omzendbrief
§

Duur tijdperk noodprocedure :
Tussen 17 en 8 u, tot 10 u 's
morgens
van
dezelfde
werkdag, zoniet 8 u 's
morgens van de volgende
werkdag
c) (VP)
dispatchingcentrum
(contacteren aan de hand van
telefoon-, GSM-nummers of email adres bekendgemaakt
door de gewestelijke directie
der douane en accijnzen)
duur idem a) en b)
Inlichtingen i.v.m. instelling van
de
noodprocedure
kunnen
worden gevraagd aan iedere bij
het NCTS betrokken regionale
douanedienst
Alle proce- T-aangiften opmaken volgens de
dures
bij OTS-procedure met bijzondere
vertrek
stempelafdruk
Geen aangiften
kunnen
worden aanvaard of tijdig
aanvaard

Normale
procedure
§§ 151
t/m 155
Vereenvoudigde
procedure
§ 158
t/m 161

BIJLGE 4 (blz. 3)

Nr

Onbeschikbaarheid

Noodmaatregel

Omzendbrief
§

Normale
procedure
bij vertrek
(NP)
Aangifte
is
aanvaard
(MRN toegekend) maar
het begeleidingsdocument
(bdoc.) kan
niet worden
afgeprint wegens uitvallen
NCTS

T-aangiften opmaken volgens de §§ 156
OTS procedure met bijzondere en 157
stempelafdruk + verzoek annuleren van de NCTSaangifte

Aangenomen
locatie (AL)
en
vereenvoudigde
procedure
(VP)
bij
vertrek
zonder
dat
bdoc.
zelf
wordt opgemaakt :
Aangifte
is
aanvaard
(MRN toegekend) maar
bdoc. kan niet
worden afgeprint wegens
uitvallen
NCTS

T- aangifte opstellen volgens §§ 162
OTS-procedure met bijzondere en 163
stempelafdruk + verzoek annuleren van de NCTS-aangifte

BIJLAGE 4 (blz. 4)

Nr

Onbeschikbaarheid

Noodmaatregel

Omzendbrief
§

Vereenvoudigde procedure
(VP)
waar
bdoc.
zelf
wordt
aangemaakt :
Aangifte
is
aanvaard
(MRN toegekend) maar
bdoc. kan niet
worden afgeprint wegens
uitvallen
NCTS

Bdoc afdrukken van de aanvaarde §§ 164
NCTS-aangiften in drie exem- t/m 168
plaren met bijzondere stempelafdruk en behandelen volgens de
OTS-procedure + verzoek annuleren van de NCTS-aangifte

Uitvallen
van NCTS
op
een
douanekantoor of douanedienst bij
vertrek

Regionale helpdesk of dispat- §§ 169
chingcentrum in samenspraak met t/m 171
regionale dienst “Automatisering”
die de afleiding realiseert, alle
functies worden tijdelijk door de
aangeduide dienst overgenomen

Onbeschikbaarheid op
kantoor van
doorgang

Het voorbijkomen van de zending § 172
wordt op kopie bdoc. aangetekend
en wanneer systeem terug werkt,
wordt bericht van doorgang gestuurd

Normale
procedure
bij aankomst
(NP)
Het NCTS is
uitgevallen

De vaststellingen worden op een § 173
kopie van het bdoc. vermeld en
bericht van aankomst en bericht
controleresultaten
worden
verstuurd naar kantoor van vertrek
als het systeem kan worden opgestart

BIJLAGE 4 (blz. 5)

Nr

Onbeschikbaarheid
Vereenvoudigde procedure (VP) of
bij
aangenomen locatie (AL) bij
aankomst
Het NCTS is
uitgevallen

Noodmaatregel

Omzendbrief
§

Bdoc. wordt bekleed met speciale § 174
vermelding
per
fax
naar
controledienst gestuurd. De lossingcontrole door de vergunninghouder geschiedt op basis van
bdoc.. Bij het heropstarten van het
NCTS verwittigt de controledienst
het kantoor van bestemming van
de aankomst van de zending
zodat het kantoor van vertrek van
de aankomst van de zending kan
worden verwittigd, het bdoc.
wordt door de controledienst vergeleken met het AAR en de
controleresultaten worden aan het
kantoor van vertrek gestuurd.

Niet nader Nationale noodmaatregelen afge- § 175
genoemde en kondigd bij omzendbrief
algemene
omstandigheden

