NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN
VOOR 2005
Hierna vindt u informatie inzake de wijzigingen die in de eerste helft van 2005 zullen worden
doorgevoerd binnen NCTS in België. Naast de noodzakelijke aanpassingen tengevolge van de
invoering van de nieuwe module ‘ZEKERHEIDSTELLING’ zullen er ook enkele procedurele
wijzigingen plaatsvinden.
Verder wensen wij u ook mee te delen dat de Europese Commissie heeft bepaald dat ten laatste op
31 december 2005 NCTS volledig dient afgerond te zijn en dat uiterlijk op deze datum eveneens de
nasporingsprocedure dient geïmplementeerd te zijn in alle lidstaten van de Europese Unie en in de
overeenkomstsluitende partijen (EVA-landen).
In de eerste helft van 2005 zal NCTS worden aangevuld met de module ‘ZEKERHEIDSTELLING’.
Deze release zal impact hebben op de applicaties van de aangevers. Drie nieuwe berichten worden
geïntroduceerd en in het aangiftebericht IE15 kunnen de aangevers daarenboven extra gegevens
inzake zekerheid meedelen. De datum waarop de module “ZEKERHEIDSTELLING” van toepassing
wordt, zal tijdig worden medegedeeld.

***
*
1. Module ZEKERHEIDSTELLING
A. Principe zekerheidstelling
NCTS wordt in 2005 uitgebreid met de module ‘ZEKERHEIDSTELLING’. Binnen deze module worden
de gegevens met betrekking tot door aangevers gestelde zekerheidstellingen vastgelegd en beheerd.
In de loop van de maanden februari en maart 2005 zullen de aangevers worden geïnformeerd welke
aanvullende informatie zij onverwijld dienen mee te delen aan hun kantoor van zekerheidstelling.
Daarnaast zullen binnen de verwerking van een zending bijkomende controles worden uitgevoerd. Het
aangiftebericht IE15 wordt via NCTS aangeboden aan de module ‘ZEKERHEIDSTELLING’ voor
controle. De zekerheidstellinggegevens van het aangiftebericht IE15 moeten toelaten het bestaan en
de juistheid van de zekerheidstelling te controleren en de voor een transitbeweging in het spel zijnde
rechten en heffingen aan- en af te schrijven van het referentie/borgbedrag..
B. Zekerheidstellingen die in aanmerking komen voor het geautomatiseerde beheer van de
zekerheidstelling
NCTS ondersteunt met de module ‘ZEKERHEIDSTELLING’ alleen de zekerheidstellingen met codes
0, 1, 2, 4 en 9.
0 = Ontheffing van zekerheidstelling
1 = Doorlopende zekerheidstelling
2 = Zekerheidstelling per aangifte
4 = Zekerheidstelling per aangifte met bewijzen van zekerheidstelling
9 = Zekerheidstelling per aangifte voor meervoudig gebruik
De zekerheidstelling in speciën (code 3) en de verschillende vormen van ontheffing van de
verplichting tot zekerheidstelling (code 6 en 8) worden binnen NCTS verder afgehandeld zoals in het
verleden. Voor deze codes vindt geen vastlegging en controle plaats binnen de module
“ZEKERHEIDSTELLING”. Zendingen onder dekking van deze zekerheidscodes zullen in de toekomst

steeds het voorwerp uitmaken van een doorgedreven manuele controle. Hierna worden deze
zekerheidstypes buiten beschouwing gelaten.
Vermits op dit ogenblik in België geen organismen aanvaard zijn voor de afgifte van bewijzen van
zekerheidstelling per aangifte (code 4) wordt deze vorm van zekerheidstelling op dit ogenblik niet
ondersteund in de module “ZEKERHEIDSTELLING”.
C. Kantoor van zekerheidstelling
Tot nader bericht kunnen alle kantoren van vertrek optreden als kantoor van zekerheidstelling in het
kader van de module “ZEKERHEIDSTELLING”.
D. Samenstelling GRN
Elke zekerheidstelling met de code 0, 1, 2, 4 en 9 maakt het voorwerp uit van een uniek
zekerheidstellingnummer (GRN).
In onderstaande tabel wordt de opbouw van het GRN uiteengezet.
Veld
1
2
3
4
5

Inhoud
Laatste 2 cijfers van het jaar waarin de
zekerheidstelling is aanvaard (YY)
Identificatie van het land waar de zekerheidstelling
is ingeleid (ISO alfa 2 landcode)
Unieke identificatie van een door het kantoor van
zekerheidstelling aanvaarde zekerheidstelling
Check digit
Identificatie van een bewijs van zekerheidstelling
per aangifte (1 letter + 6 cijfers) of NULL voor
andere types zekerheidstelling

Veld type
Numeriek 2

Voorbeeld
04

Alfabetisch 2

BE

Alfanumeriek 12
Alfanumeriek 1
Alfanumeriek 7

1234AB788966
8
A001017

Voor de aangevers die in het bezit zijn van een vergunning doorlopende zekerheid (code 1) zullen de
eerste 16 karakters van het nummer van hun vergunning overeenstemmen met de eerste 16 karakters
van het toekomstige GRN. De check digit (17de karakter van het GRN) dient nog te worden
uitgerekend door de module “ZEKERHEIDSTELLING”. Voor de andere vormen van zekerheidstelling
(codes 0, 2 en 9) zal aan de aangevers een GRN worden toegekend door het kantoor van
zekerheidstelling.

E. Toegangscode
Aan elke GRN wordt, afhankelijk van de beslissing van de aangever, 1 of meerdere toegangscodes
verbonden door de module “ZEKERHEIDSTELLING”. ’Deze toegangscodes zullen aan de aangevers
worden meegedeeld door hun kantoor van zekerheidstelling. Wat de doorlopende zekerheid en de
ontheffing van zekerheidstelling betreft, vervangt deze toegangscode in feite de handtekeningen van
gemachtigde personen die voorkomen op de keerzijde van de certificaten van doorlopende
zekerheidstelling (TC31) of van ontheffing van zekerheidstelling (TC33).
Zowel het GRN als de daaraan verbonden toegangscode dienen steeds binnen het aangiftebericht te
worden vermeld.
F. Controle zekerheidstelling
Voor de in ons land in de module “ZEKERHEIDSTELLING” geregistreerde zekerheidstellingen van
codes 0, 1, 2, 4 en 9 (hierna “Nationale zekerheidstellingen”) worden op het kantoor van
zekerheidstelling vóór de aanvaarding van de aangifte door NCTS controles uitgevoerd inzake
geldigheid van GRN, toegangscode, territoriale beperkingen, beperkingen goederen …..

NOOT Het is van het grootste belang dat de ‘naam van de vertegenwoordiger’ die binnen het
aangiftebericht IE15 wordt meegedeeld op exact dezelfde wijze wordt vermeld als deze die
samen met de toegangscode is meegedeeld door het kantoor van zekerheidstelling.
Indien deze eerste controle een positieve uitslag geeft, wordt de aangifte aanvaard en wordt het
bericht IE28 (MRN) verzonden naar de aangever. In negatief geval wordt het bericht IE16 verzonden
naar de aangever.
Voor de in een andere lidstaat of overeenkomstsluitende partij geregistreerde zekerheidstellingen met
codes 0, 1, 2, 4 en 9 (hierna “Internationale zekerheidstellingen”) worden bij de aanvaarding van de
aangifte geen controles inzake de opgegeven internationale zekerheidstelling uitgevoerd. De enige
uitzondering hierop zijn de structurele testen inzake het meegedeelde bedrag van de rechten en
heffingen. Andere controles gebeuren na de aanvaarding van de aangifte.
1. Gebruik van nationale zekerheidstellingen
A. De aangifte en de goederen worden gecontroleerd
Indien de verifiërende ambtenaar vaststelt dat de zending conform is, zal vervolgens worden
onderzocht of het in de module “ZEKERHEIDSTELLING” voorgestelde bedrag aan rechten en
heffingen dat moet worden gewaarborgd voor de betrokken zending, overeenstemt met de
realiteit. In voorkomend geval zal het bedrag door de verifiërende ambtenaar worden
aangepast. Vervolgens zal in de module “ZEKERHEIDSTELLING” worden gecontroleerd of de
zending kan vertrekken onder dekking van de meegedeelde zekerheidstelling.
Volgende gevallen kunnen voorkomen:
a. De uitslag van de controle is positief
De aangever wordt met het bericht IE29 verwittigd dat de zending is vrijgegeven en de
zekerheidstelling wordt geregistreerd binnen de module “ZEKERHEIDSTELLING”.
b. De uitslag van de controle is negatief
- Indien bij aanwending van de zekerheidstellingen codes 2 of 4 tussen de eerste controle
(aanvaarden van de aangifte) en de controle juist vóór de vrijgave van de zending
vastgesteld wordt dat de vermelde zekerheid reeds is gebruikt voor een andere zending,
wordt de zending niet vrijgegeven en komt de zending in de status ‘Zekerheid aanpassen’.
De EDIFACT-aangever wordt hiervan ingelicht met het nieuwe bericht IE55 –
Ongeldige/onvoldoende zekerheid -. Tot zolang geen nieuwe zekerheid wordt gesteld,
blijft de zending geblokkeerd. Nadat de nieuwe zekerheid is gesteld, kan dit via het
wijzigingsbericht IE13 worden meegedeeld. Na ontvangst van het bericht IE13 of na
aanpassing door de bevoegde douaneambtenaar binnen NCTS wordt de zekerheidstelling
automatisch terug gecontroleerd.
- Indien bij aanwending van de zekerheidstellingen codes 0 en 1 vastgesteld wordt dat het
nog beschikbare referentiebedrag niet voldoende is om het douanevervoer te dekken, zal
in de beginfase van het implementeren van de module “ZEKERHEIDSTELLING” de
zending niet worden geblokkeerd en wordt de aangever met het bericht IE29 verwittigd
dat de zending is vrijgegeven en de zekerheidstelling wordt geregistreerd binnen de
module “ZEKERHEIDSTELLING”. In een later stadium zal bij overschrijding van het
referentiebedrag met meer dan 10%, de aangifte eveneens worden geblokkeerd.
- Indien bij aanwending van de zekerheidstelling code 9 vastgesteld wordt dat het
beschikbare borgbedrag niet voldoende is om het douanevervoer te dekken, wordt de
zending niet vrijgegeven en komt de zending in de status ‘Zekerheid aanpassen’ en wordt
de aangever hiervan worden ingelicht met het nieuwe bericht IE55 –
Ongeldige/onvoldoende zekerheid -. Tot zolang geen bijkomende zekerheid wordt gesteld

blijft de zending geblokkeerd. Nadat de bijkomende zekerheid is gesteld, kan dit via het
wijzigingsbericht IE13 worden meegedeeld. Na ontvangst van het bericht IE13 of na
aanpassing door de bevoegde douaneambtenaar binnen NCTS wordt automatisch terug
de zekerheidstelling gecontroleerd.
B. De aangifte en de goederen worden niet gecontroleerd
Nadat binnen het NCTS is aangegeven dat de zending niet dient te worden gecontroleerd,
wordt automatisch nagegaan of de zending kan vertrekken onder dekking van de
meegedeelde zekerheidstelling. Dezelfde situaties als uiteengezet in punt 1Aa en 1Ab
kunnen zich voordoen.
2. Gebruik van internationale zekerheidstellingen
Een aangever die gebruik maakt van een internationale zekerheidstelling dient er rekening mee te
houden dat de vrijgave van de zending enkel kan gebeuren nadat het buitenlandse kantoor van
zekerheidstelling zijn elektronisch fiat heeft gegeven inzake de geldigheid en registratie van deze
zekerheidstelling.
Opgemerkt wordt dat indien de aangifte wordt opgesteld door een aangever met een Belgische
TIN daaraan een Belgisch GRN moet verbonden zijn en er geen gebruik kan worden gemaakt van
een in een andere lidstaat toegekende GRN. Er kan m.a.w. slechts gebruikt gemaakt worden van
een internationale zekerheidstelling voor zover de aangever over een niet-Belgisch TIN beschikt
waaraan een in een andere lidstaat toegekende GRN is verbonden.
.
A. De aangifte en de goederen worden gecontroleerd
Indien de verifiërende ambtenaar vaststelt dat de zending conform is, zal vervolgens worden
onderzocht of het in de module “ZEKERHEIDSTELLING” voorgestelde bedrag aan rechten en
heffingen dat moet worden gewaarborgd voor de betrokken zending, overeenstemt met de
realiteit. In voorkomend geval zal het bedrag door de verifiërende ambtenaar worden
aangepast. Het controlebericht inzake de zekerheidstelling zal vervolgens automatisch
verzonden worden naar het buitenlandse kantoor van zekerheidstelling. Ingevolge dit
controlebericht zal op het buitenlands kantoor van zekerheidstelling worden nagegaan of de
met het aangiftebericht IE 15 meegedeelde gegevens betreffende de zekerheidstelling (code
zekerheidstelling, GRN, access codes, geldigheid voor goederen met verhoogd frauderisico,
territoriale geldigheid, enz.) correct zijn. Er wordt op dat ogenblik echter geen controle verricht
om na te gaan of het nog beschikbaar gedeelte van het referentiebedrag of het borgbedrag
nog voldoende is voor de aanschrijving van het voor de zending in het spel zijnde bedrag aan
rechten en heffingen.Dit laatste gebeurt pas in een volgende fase.
Volgende situaties kunnen zich voordoen:
a. Ontvangst van een positief antwoord van het buitenlandse kantoor van
zekerheidstelling
Na ontvangst van de positieve controleresultaten van het buitenlandse kantoor van
zekerheidstelling wordt automatisch het verzoek tot registratie van de internationale
zekerheidstelling verzonden naar het buitenlandse kantoor van zekerheidstelling.
Volgende gevallen kunnen zich vervolgens voordoen:
1.

Het buitenlandse kantoor van zekerheidstelling heeft de zekerheidstelling
geregistreerd
Indien het nog beschikbare gedeelte van het referentiebedrag of het borgbedrag
voldoende is voor de in het spel zijnde rechten en heffingen voor de betrokken zending,
wordt de aangever met het bericht IE29 verwittigd dat de zending is vrijgegeven.

2. Het buitenlandse kantoor van zekerheidstelling heeft de zekerheidstelling niet
kunnen registreren

Indien het nog beschikbaar gedeelte van het referentiebedrag of het borgbedrag niet
voldoende is voor de in het spel zijnde rechten en heffingen voor de betrokken zending,
wordt de zending niet vrijgegeven en komt ze in de status ‘Zekerheid aanpassen’. De
aangever wordt hiervan verwittigd met het nieuwe bericht IE55 - ongeldige/onvoldoende
zekerheid -. Tot zolang geen nieuwe of bijkomende zekerheid wordt gesteld, blijft de
zending geblokkeerd. Nadat de nieuwe of bijkomende zekerheid is gesteld, kan dit via
het wijzigingsbericht IE13 worden meegedeeld. Na ontvangst van het bericht IE13 of na
aanpassing door de bevoegde douaneambtenaar binnen NCTS wordt automatisch
terug de zekerheidstelling gecontroleerd.
.
b. Ontvangst van een negatief antwoord van het buitenlandse kantoor van
zekerheidstelling
Indien uit de controle door het kantoor van zekerheidstelling blijkt dat de met het aangiftebericht IE15 ingebrachte gegevens die verband houden met de borgstelling niet correct
zijn (bijv. niet-bestaande GRN) wordt de zending niet vrijgegeven en komt in de status
‘Zekerheid aanpassen’. Vervolgens wordt de aangever hiervan ingelicht met het nieuwe
bericht IE55 –Ongeldige/onvoldoende zekerheid -. In functie van de oorzaak van het
negatief antwoord dient vervolgens een actie te worden ondernomen. In voorkomend
geval zal een andere of nieuwe zekerheid moeten worden gesteld. Tot zolang blijft de
zending geblokkeerd. Nadat door de aangever de nodige stappen werden ondernomen,
kan dit via het wijzigingsbericht IE13 worden meegedeeld. Na ontvangst van het bericht
IE13 of na aanpassing door de bevoegde douaneambtenaar binnen NCTS wordt
automatisch terug de zekerheidstelling gecontroleerd en wordt in voorkomend geval het
controlebericht inzake de zekerheidstelling vervolgens terug automatisch verzonden naar
het buitenlandse kantoor van zekerheidstelling.
B. De aangifte en de goederen worden niet gecontroleerd
Nadat binnen het NCTS is aangegeven dat de zending niet dient te worden gecontroleerd,
wordt automatisch het controlebericht inzake de zekerheidstelling verzonden naar het
buitenlandse kantoor van zekerheidstelling. Dezelfde situaties zoals uiteengezet in cijfer 1 en
2 van punt A hiervoor kunnen zich voordoen.
Als de goederen regelmatig zijn aangeboden op het kantoor van bestemming of de toegelaten
geadresseerde aan het kantoor van bestemming heeft meegedeeld dat de goederen aldaar zijn
aangebracht en het kantoor van vertrek is hierover geïnformeerd, wordt in de gevallen dat gebruik
werd gemaakt van een zekerheidstelling code 0 of 1, het referentiebedrag automatisch gecrediteerd
op basis van het aankomstbericht (IE6). Wanneer gebruik werd gemaakt van een andere vorm van
een zekerheidstelling (codes 2, 4 of 9) zal de zekerheid pas worden gecrediteerd op het ogenblik dat
het kantoor van vertrek de conforme controleresultaten (bericht IE18) ontvangt van het kantoor van
bestemming. Wanneer gebruik werd gemaakt van een zekerheidstelling code 2 of 4, zal na ontvangst
van de conforme controleresultaten (bericht IE18) de borgstelling niet meer kunnen worden gebruikt
en geacht worden dat de borg aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
G. Gebruik Bijzondere vermelding (vak 44)
De aangever zal de mogelijkheid hebben om in het aangiftebericht IE15 het bedrag aan rechten en
heffingen te vermelden dat naar zijn oordeel verschuldigd is op de goederen zonder verhoogd
frauderisico die zullen vervoerd worden onder de regeling douanevervoer. Momenteel is in het
aangiftebericht IE15 geen rubriek gedefinieerd om het bedrag van de rechten en heffingen op te
nemen.
Om geen bijkomende aanpassingen te moeten doorvoeren binnen het aangiftebericht is
overeengekomen dat de aangever het bedrag van de rechten en heffingen in EURO kan meedelen in
de rubriek “Bijzondere vermeldingen”.

1. Voorwaarden meedelen bedrag van de rechten en heffingen van de zending binnen het
aangiftebericht IE15
- Code zekerheidstelling: 0 of 1
EN
- Soort goederen: goederen zonder verhoogd frauderisico (hierna “niet-gevoelige
goederen”)
Indien de aangever voor niet-gevoelige goederen het bedrag van de rechten en heffingen (hierna
“douaneschuld”) niet vermeld voor bovenvermelde codes van zekerheidstelling zal wanneer de
zekerheidstelling geen voorwerp van fysieke verificatie uitmaakt, de door het kantoor van
zekerheidstelling per zending vastgestelde default waarde in rekening worden gebracht binnen de
module ‘ZEKERHEIDSTELLING’.
Bij vervoer van goederen met verhoogd frauderisico (hierna gevoelige goederen) zal de berekening
van de op de goederen verschuldigde rechten en heffingen gebeuren op basis van de in het bericht IE
15 ingebrachte gegevens.
Indien gebruik wordt gemaakt van een zekerheidstelling code 2 of 4 mag geen gebruik worden
gemaakt van bovenvermelde faciliteit omdat dit leidt tot dubbel gebruik en eventueel nutteloze
foutenlast.
2. Technische details inzake het mededelen van het bedrag van de douaneschuld
A. CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB)
De bedragen van douaneschuld dienen te worden meegedeeld in het eerste artikel van de
doorvoeraangifte IE15 binnen de rubriek “Bijzondere vermeldingen”.
Binnen het segment CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB) dienen per zekerheidstelling de
volgende gegevens te worden meegedeeld:
- Code “CAL”
- Bedrag van de douaneschuld in EURO
- Valuta code “EUR”
- Relevante GRN
- Aanvullende informatie LNG
a. Meedelen van de code “CAL”
De code “CAL” staat voor de berekende (CALculation) douaneschuld en dient te worden
vermeld in de “Gecodeerde aanvullende informatie” van het FTX-segment:
GOEDERENITEM – BIJZONDERE VERMELDINGEN. Aanvullende informatie gecodeerd
CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB).C107.(4441=CAL)
b. Meedelen van het bedrag van de douaneschuld
Het bedrag van de uitgedrukt in EURO dient samen met het relevante GRN te worden
vermeld in de “Aanvullende informatie” van het FTX-segment:
GOEDERENITEM – BIJZONDERE VERMELDINGEN. Aanvullende informatie
CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB).C108.4440#1
De inhoud van #1 wordt als volgt samengesteld:
- Bedrag van de douaneschuld in EURO
n…15,2
- Valuta code = EUR
a3
- Relevante GRN
an..24
c. Meedelen van taalindicator LNG
Om uniformiteit te bewaren met de huidige “Bijzondere vermeldingen” dient eveneens hier
een taalindicator te worden vermeld (NL, FR of DE) in de “Aanvullende informatie LNG” van
het FTX-segment:

GOEDERENITEM – BIJZONDERE VERMELDINGEN. Aanvullende informatie LNG
CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB).3453
B. Beperkingen
- De “Bijzondere vermeldingen” kan maximum 9 keer voorkomen binnen het eerste artikel in het
aangiftebericht IE15.
- Indien naast het meedelen van het bedrag van de douaneschuld nog andere bijzondere
vermeldingen dienen voor te komen in het eerste artikel, dienen de bedragen in relatie met de
douaneschuld eerst te worden vermeld binnen het aangiftebericht IE15.
- Indien gebruik wordt gemaakt van deze faciliteit dienen steeds alle gevraagde gegevens
(CAL, bedrag douaneschuld > 0, EUR, GRN en LNG) te worden vermeld. In negatief geval
wordt het aangiftebericht IE15 onmiddellijk verworpen met een bericht IE16 (fout G13).
- Indien het bedrag van de douaneschuld is uitgerekend tot op niveau van de eurocenten dan
dient het decimaalteken te worden vervangen door een “.” (punt).
- De andere gegevens inzake zekerheidstelling (vak 52) dienen volgens de geldende regels op
het hoofdniveau verder te worden meegedeeld.

2. Nieuwe foutbericht IE55 – Ongeldige/onvoldoende Zekerheid
Zoals hiervoor is uitgelegd zal het NCTS de aangever in bepaalde gevallen met het nieuwe
EDIFACT-bericht IE55 informeren omtrent ongeldig en/of onvoldoende zekerheidstelling. Voor
meer details wordt verwezen naar punt 1F.
A. Functionele structuur
IE55. Zekerheid ongeldig/onvoldoende E_GUA_INV
BERICHT
1x R
--- HOOFDING
1x R
--- (AANGEVER) HANDELAAR
1x R
--- (VERTREK) DOUANEKANTOOR
1x R
--- ZEKERHEIDSTELLING REFERENTIE
99 x R
--- --- REDEN ONGELDIGHEID ZEKERHEIDSTELLING
1x R
______________________________________________________________
HOOFDING
Document/referentienummer (MRN)
R
an18
(AANGEVER) HANDELAAR
Naam (vak 5)
Straat en nummer (vak 50)
Postcode (vak 50)
Stad (vak 50)
Landcode (vak 50)
NAD_LNG
TIN

C
C
C
C
C
C
R

an..35
an..35
an..9
an..35
a2
a2
an..17

(VERTREK) DOUANEKANTOOR
Referentienummer

R

an8

ZEKERHEIDSTELLING REFERENTIE
GRN

R

an..24

R
O
O

an..3
an..350
a2

REDEN ONGELDIGHEID ZEKERHEIDSTELLING
Reden ongeldigheid zekerheidstelling, code
Reden ongeldigheid zekerheidstelling, tekst
Reden ongeldigheid zekerheidstelling_LNG
B. Correlatietabel

TR099

TR099

Bericht element

Data
type

Pos CUSDEC(D96B)
Mapping

HOOFDING - MRN

an18

2

BGM[2].C106.1004

ZEKERHEIDSTELLING
REFERENTIE – GRN

an..24

14

RFF(C506.1153=ABL).PAC[14](7224=1).C402.7064#1

(VERTREK)
DOUANEKANTOOR Referentienummer

an8

4

LOC[4](3227=118).C517.3225

Code
lijst

(AANGEVER) HANDELAAR
(AANGEVER) HANDELAAR.
Naam

an..35

22

NAD[22](3035=AF).C080.3036#1

(AANGEVER) HANDELAAR.
Straat en nummer

an..35

22

NAD[22](3035=AF).C059.3042#1

(AANGEVER) HANDELAAR.
Postcode

an..9

22

NAD[22](3035=AF).3251

(AANGEVER) HANDELAAR.
Stad

an..35

22

NAD[22](3035=AF).3164

(AANGEVER) HANDELAAR.
Land code

a2

22

NAD[22](3035=AF).3207

8

(AANGEVER) HANDELAAR.
NAD_LNG

a2

22

NAD[22](3035=AF).3229

12

(AANGEVER) HANDELAAR.
TIN

an..17

22

NAD[22](3035=AF).C082.3039

REDEN ONGELDIGHEID
ZEKERHEIDSTELLING

--

Reden ongeldigheid
zekerheidstelling, code

an..3

16

RFF(C506.1153=ABK).PAC(C531.7075=1).
PCI.FTX[16](4451=AUT).C107.4441

Reden ongeldigheid
zekerheidstelling, tekst

an.350

16

RFF(C506.1153=ABK).PAC(C531.7075=1).
PCI.FTX[16](4451=AUT).C108.4440#1

Reden ongeldigheid
zekerheidstelling_LNG

a2

16

RFF(C506.1153=ABK).PAC(C531.7075=1).
PCI.FTX[16](4451=AUT).3453

52

12

C. Mogelijke foutcodes
-

G01
G02
G03
G04

-

G05
G06

-

G07
G08
G09
G10
G11
G12

-

G13

GRN is niet gekend
GRN is gekend, maar is niet geldig
Geen geldige toegangscode t.o.v. GRN
De naam de aangever verbonden aan de toegangscode van borgstelling komt
niet overeen met de naam van de aangever op de aangifte
GRN-deelbewijs is reeds gebruikt (type 4)
Gebruiksbeperking: de borgstelling dekt geen ‘’ goederen waarvoor het
gebruik van de doorlopende zekerheidstelling tijdelijk is verboden
(“suspended”)
Gebruiksbeperking: de borgstelling dekt geen gevoelige goederen
Territoriale ongeldigheid
Referentie/borgbedrag is onvoldoende
GRN werd reeds gebruikt (type 2)
Oodep/Oodes komen niet overeen met deze vermeld in de borgakte (type 2)
De in de aangifte vermelde goederencode(s) is (zijn) worden niet gedekt door
de borgstelling
De inhoud van de rubriek “Bijzondere vermeldingen” in relatie met de
douaneschuld voldoet niet aan de gestelde voorwaarden

3. Nieuwe Bericht IE34 – Bevraging zekerheid
Onze administratie heeft besloten om aan de EDIFACT-aangevers een bijkomende service aan te
bieden betreffende de bevraging van de zekerheid.
Het bericht IE34 behandelt de bevraging van de zekerheidstelling en het bericht IE37 is het
antwoord hierop van het kantoor van zekerheidstelling
A. Functionele structuur van het bericht IE34
IE34. Bevraging zekerheid C_GUA_QUE
BERICHT
--- (VERZOEKER AANGEVER) HANDELAAR
--- (ZEKERHEIDSTELLING) LAND
--- ZEKERHEIDSTELLING REFERENTIE
--- --- ZEKERHEID BEVRAGING
--- --- (EIGENAAR AANGEVER) HANDELAAR
--- --- TOEGANGSCODE

1x
1x
1x
99 x
1x
1x
1x

R
R
C
R
R
R
R

R275
C227
R275
R270

(VERZOEKER AANGEVER) HANDELAAR
TIN

R an..17

(ZEKERHEIDSTELLING) LAND
Landcode

R a2

ZEKERHEIDSTELLING REFERENTIE
GRN

R an..24

TR301

ZEKERHEID BEVRAGING
Bevragingsindicator
Periode vanaf datum

R n1
O n8

Periode t/m datum

O n8

R261
R263
TR705
R263
TR705

(EIGENAAR AANGEVER) HANDELAAR
TIN

R an..17

TOEGANGSCODE
Toegangscode

R an4

B. Uitleg van de regels en condities
C227 Indien ‘LAND van zekerheidstelling’ verschillend is van het land van de ‘verzoeker’
DAN
(ZEKERHEIDSTELLING) LAND = R
ANDERS (ZEKERHEIDSTELLING) LAND = O

R261

Voor zekerheidstelling van type ‘2’ (enkelvoudige zekerheidstelling) en ‘4’ (enkelvoudige
deelbewijs) kan de 'Bevragingsindicator' = ’2’ (Enkel Opname) en ‘3’ (Gebruik en
Opname) niet worden gebruikt.

R263 Dit attribuut kan enkel worden gebruikt voor zekerheidstelling van type ‘0’ (ontheffing
zekerheid), ‘1’ (doorlopende zekerheidstelling) of ‘9’ (Enkelvoudige zekerheid met
meervoudig gebruik) met hetzij de 'Bevragingsindicator' = ‘1’ (Enkel Gebruik) of ‘3’
(Gebruik en opname).

R270 Indien de aangever om informatie verzoekt is de toegangscode verplicht.
R275 Wanneer door de aangever om informatie inzake zijn zekerheidstelling wordt verzocht
dan moet de data groep (VERZOEKER AANGEVER) HANDELAAR en de data groep
(EIGENAAR AANGEVER) HANDELAAR dezelfde inhoud bevatten
TR301 Indien GRN is gebruikt
DAN indien type van zekerheidstelling = 4
DAN
GRN = an24
ANDERS GRN = an17
TR705 Binnen de data groep ‘ZEKERHEID BEVRAGING’ dient de datum van de ‘Periode vanaf
datum’ gelijk of kleiner te zijn dan de datum van de ‘Periode tot en met datum".
C. Correlatietabel
Bericht element

Data
type

Pos BANDSTA (D96B)

an17

10

NAD[10](3035=AF).C082.3039

(ZEKERHEIDSTELLING) LAND a2
– Landcode

10

NAD[10](3035=GF).C082.3039

ZEKERHEIDSTELLING
REFERENTIE - GRN

an..24

13

LIN[13].C212.7140

Bevragingsindicator

n1

17

LIN.SEQ(1245=6).GIS[17](C529.7365=3).C529.1131

Periode vanaf datum

an8

18

LIN.SEQ(1245=6).DTM[18](C507.2005=273).
C507.2380

Periode t:/m datum

an8

18

LIN.SEQ(1245=6).DTM[18](C507.2005=273).
C507.2380

(EIGENAAR AANGEVER)
HANDELAAR - TIN

an17

27

LIN.SEQ(1245=6).NAD[27](3035=AF).C082.3039

TOEGANGSCODE Toegangscode

an4

14

LIN.RFF[14](C506.1153=ABL).C506.1154

(VERZOEKER
AANGEVER)HANDELAAR
TIN

Mapping

Code
lijst

-

8

ZEKERHEID BEVRAGING

D. Branching diagram BANDSTA

54

4. Nieuw bericht IE37 – Antwoord op de bevraging zekerheid
Het bericht IE37 is het antwoord van het kantoor van zekerheidstelling op de bevraging zekerheid.
A. Functionele structuur van het bericht IE37
E37. Antwoord op Bevraging zekerheid C_GUA_RSP
BERICHT
--- (VERZOEKER AANGEVER)HANDELAAR

1x

R

--- (ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR
--- ZEKERHEIDSTELLING REFERENTIE
--- --- ZEKERHEID BEVRAGING
--- --- (EIGENAAR AANGEVER) HANDELAAR
--- --- GEBRUIK
--- --- OPNAME
--- --- BORG
--- --- --- BORG ANDERE ADRESSEN
--- ---DOORLOPENDE ZEHERHEIDSTELLING

1x
99 x
1x
1x
9999 x
1x
1x
99 x
1

R
R
R
R
C
C
C
C
C

--- --- --- GOEDEREN ARTIKEL
--- --- --- GELDIGHEIDSBEPERKING EU
--- --- --- GELDIGHEIDSBEPERKING NIET EU
--- --- ZEKERHEID PER AANGIFTE

99 x

C

1x

C

--- --- --- GOEDEREN ARTIKEL
--- --- --- (VERTREK) DOUANEKANTOOR
--- --- --- (BESTEMMING) DOUANEKANTOOR
--- --- --- GELDIGHEIDSBEPERKING EU
--- --- --- GELDIGHEIDSBEPERKING NIET EU
--- --- ZEKERHEIDSTELLING VOOR VAST BEDRAG

99 x
1x
1x
1x
99 x
1x

R
R
R
O
O
C

C270
C280
C285
C234
C270
C270
R280
C235
C270
R280

C270
R280

(VERZOEKER AANGEVER)HANDELAAR
TIN
(ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR
Referentienummer
ZEKERHEIDSTELLING REFERENTIE
GRN
Datum van aanvaarding
Type zekerheidstelling
Monitoring zekerheidstelling code
ZEKERHEID BEVRAGING
Bevragingsindicator
Periode vanaf datum
Periode tot en met datum
(EIGENAAR AANGEVER) HANDELAAR
Naam
Straat en nummer
Postcode
Stad
Land
TIN
GEBRUIK
MRN
Gedekt bedrag
Valuta
Datum bevriezing
Aankomstdatum
Vrijgavedatum
OPNAME
Opname
Opname teller
Saldo
Valuta
BORG
Naam
Straat en nummer
Postcode
Stad
Land
NAD_LNG
Contactpersoon
Telefoonnummer
Fax nummer
Telex nummer
E-mail
Taalcode
BORG ANDERE ADRESSEN
Adres type
Naam
Straat en nummer
Postcode
Stad
Land
NAD_LNG
Contactpersoon
Telefoonnummer
Fax nummer
Telex nummer
E-mail

R

an..17

R

an8

R
R
R
R

an..24
n8
n1
n1

R
C

n1
n8

C

n8

R
R
R
R
R
R

an..35
an..35
an..9
an..35
a2
an..17

R
R
R
R
O
O

an18
n..15,2
an3
n8
n8
n8

R
R
C
R

n..15,2
n..8
n..15,2
an3

R
R
R
R
R
O
O
O
O
O
O
O

an..35
an..35
an..9
an..35
a2
a2
an..35
an..35
an..35
an..35
an..70
a2

R
R
R
R
R
R
O
O
O
O
O
O

a1
an..35
an..35
an..9
an..35
a2
a2
an..35
an..35
an..35
an..35
an..70

TR301

C226
TR705
C226
TR705

R267
R264

C286
R267

TR099

TR099

Taalcode
DOORLOPENDE ZEKERHEIDSTELLING
Referentiebedrag
Percentage van referentiebedrag
Borgbedrag
Valuta
Aantal certificaten
Validatiedatum
Datum ongeldigheid
Reden ongeldigheid code
Reden ongeldigheid
Reden_ ongeldigheid_LNG
Datum vrijgave aansprakelijkheid
Geldigheidsbeperking (gevoelige goederen)
Beperking gebruik (goederen onder schorsingsstelsel)
GOEDERENARTIKEL
Goederencode

O

a2

C
C
O
R
R
R
O
O
O
O
O
R
R

n..15,2
n..3
n..15,2
an3
n..8
n8
n8
an3
an..350
a2
n8
n1
n1

C

an..10

Gevoelige goederen code
Omschrijving
Omschrijving_LNG
GELDIGHEIDSBEPERKING EU
Niet geldig voor EU
GELDIGHEIDSBEPERKING NIET EU
Niet geldig voor andere contractsluitende partijen
ZEKERHEID PER AANGIFTE
Borgbedrag
Valuta
GOEDERENARTIKEL
Goederencode

O
R
O

n..2
an..260
a2

TR0099

R

n1

R230

R

a2

R231

R
R

n..15,2
an3

R267

C

an..10

Gevoelige goederen code
Omschrijving
Omschrijving_LNG
(VERTREK) DOUANEKANTOOR
Referentienummer
(BESTEMMING) DOUANEKANTOOR
Referentienummer
GELDIGHEIDSBEPERKING EU
Niet geldig voor EU
GELDIGHEIDSBEPERKING NIET EU
Niet geldig voor andere contractsluitende partijen
ZEKERHEIDSTELLING VOOR VAST BEDRAG
Datum van uitreiking
Einddatum
Deelbewijs uitgereikt aan aangever
Geldigheidsbeperking (gevoelige goederen)
TIR Carnet
Bedrag van deelbewijs

O
R
O

n..2
an..260
a2

R

an8

R

an8

R

n1

R230

R

a2

R231

R
R
R
R
R
C

n8
n8
n1
n1
n1
n..15,2

Valuta

C

an3

C231
C231
R271
R267

TR099
R230
R230
C230
TR0102
R156

C230
TR0102
R156
TR099

R230
R230
R230
C232
C232
R267

B. Uitleg van de regels en condities
C226 Indien de 'Bevragingsindicator' = '1' of '3’ en het type van zekerheidstelling = ‘0’, ‘1’ of ‘9’
DAN
'Periode vanaf datum' en 'Periode tot datum' = 'R'
ANDERS kan 'Periode vanaf datum' en 'Periode tot datum' niet worden gebruikt

C230 Indien ‘Type Zekerheidstelling’ = ‘9’ (Individuele zekerheid met meervoudig gebruik)
DAN
attribuut = R
ANDERS attribuut = O
C231 Indien ‘Type Zekerheidstelling’ = ‘0’ of ‘1’
DAN
attribuut = R
ANDERS niet gebruikt
C232 Indien ‘TIR Carnet’ = ’1’
DAN
‘Bedrag deelbewijs’ en ‘Valuta’ = R
ANDERS niet gebruikt
C234 Indien ‘Type Zekerheidstelling’ = 1, 2, 4 of 9
DAN
attribuut = R
ANDERS niet gebruikt
C235 Indien ‘Type Zekerheidstelling’ = ‘9’
DAN
attribuut = R
ANDERS niet gebruikt
C270 Indien de 'Bevragingsindicator’ = '4' (Enkel algemene informatie)
DAN
zijn alle attributen met deze conditie = ‘R’
ANDERS kunnen alle attributen met deze conditie niet worden gebruikt.
C280 Indien de 'Bevragingsindicator' = ’2’ (Enkel Opname) of '4' (Enkel algemene informatie)
DAN
GEBRUIK kan niet worden gebruikt
ANDERS GEBRUIK = 'R'
C285 Indien de 'Bevragingsindicator' = ’1’ (Enkel Gebruik) of '4' (Enkel algemene informatie) of
‘Type Zekerheidstelling’ = ‘2’ of ‘4’
DAN
OPNAME kan niet worden gebruikt
ANDERS OPNAME = 'R'
C286 Indien 'Zekerheidstelling Monitoring code' = '3'
DAN
'Saldo' = 'R'
ANDERS 'Saldo' kan niet worden gebruikt

R156

Een ‘Gevoelige hoeveelheid’ is steeds vereist indien de zending gevoelige goederen
bevat.
De ‘Code gevoelige goederen’ is niet steeds vereist indien de zending gevoelige
goederen bevat. Indien de HS6 goederencode (vak 33) voldoende is om de gevoelige
goederen eenduidig te identificeren dan is de ‘Code gevoelige goederen’ niet vereist.
Indien de HS6 goederencode (vak 33) NIET voldoende is om de gevoelige goederen
eenduidig te identificeren dan is de ‘Code gevoelige goederen’ verplicht.

R230 Dit attribuut wordt gebruikt als een vlag met als waarden ‘0’ (‘nee’) of ‘1’ (‘ja’).
R231 De waarde van dit attribuut dient een van de 30 landen van het douanevervoer te
bevatten met uitzondering van de 25 landen van de EU.
R264 Het attribuut kan enkel worden gebruikt indien het type zekerheidstelling = ‘0’ (vrijstelling
zekerheid) en ‘1’ (doorlopende zekerheidstelling).

R267 De waarde van dit attribuut wordt steeds uitgedrukt in EUR.
R271

Dit attribuut is optioneel voor internationale IE’s indien het type van de zekerheidstelling
gelijk is aan ‘0’ of ‘1’, en is verplicht in alle andere gevallen.

R280 Uitsluitend één van de geïdentificeerde data groepen dient verplicht te worden gebruikt
in de IE

TR099 Indien het een EDIFACT-bericht betreft en het relevante vrije tekstveld niet is
weergegeven in de UNOC karakterset dan dient dit data item te worden vermeld. In de
andere gevallen is dit data item optioneel. Indien dit data item is opgevuld dan dient dit
een code uit de codelijst 12 te bevatten.
TR102 Indien het formaat van de goederencode = an..10, kunnen om technische reden enkel
de eerste 6 cijfers in dit data item worden gebruikt.
TR301 Indien GRN is gebruikt
DAN indien type van zekerheidstelling = 4
DAN
GRN = an24
ANDERS GRN = an17
TR705 Binnen de data groep ‘ZEKERHEID BEVRAGING’ dient de datum van de ‘Periode vanaf
datum’ gelijk of kleiner te zijn dan de datum van de ‘Periode tot en met datum".
C. Correlatietabel
Bericht element

(VERZOEKER
AANGEVER)HANDELAAR
TIN

Data
type

P
o
s

an17

10 NAD[10](3035=AF).C082.3039

BANDSTA (D96B)
Mapping

Code
lijst

-

(ZEKERHEIDSTELLING)
an8
KANTOOR – Referentienummer

10 NAD[10](3035=GU).C082.3039

ZEKERHEIDSTELLING
REFERENTIE
GRN

an..24

13 LIN[13].C212.7140 13

Datum van aanvaarding

n8

15 LIN.RFF(C506.1153=ABL).DTM[15](C507.2005=1

43). C507.2380
Type zekerheidstelling

n1

13 LIN[13].C212.7143

51

Monitoring zekerheidstelling
code

n1

13 LIN[13].C212.1131

50

Bevragingsindicator

n1

17 LIN.SEQ(1245=6).GIS[17](C529.7365=3).C529.1131

54

Periode vanaf datum

an8

18 LIN.SEQ(1245=6).DTM[18](C507.2005=273).C507.2380

Periode tot en met datum

an8

18 LIN.SEQ(1245=6).DTM[18](C507.2005=273).C507.2380

ZEKERHEID BEVRAGING

(EIGENAAR AANGEVER)
HANDELAAR
Naam

an..35

27 LIN.SEQ(1245=1).NAD[27](3035=AF).C080.3036#1

Straat en nummer

an..35

27 LIN.SEQ(1245=1).NAD[27](3035=AF).C059.3042#1

Postcode

an..9

27 LIN.SEQ(1245=1).NAD[27](3035=AF).3251

Stad

an..35

27 LIN.SEQ(1245=1).NAD[27](3035=AF).3164

Landcode

a2

27 LIN.SEQ(1245=1).NAD[27](3035=AF).3207

Taal_LNG

a2

27 LIN.SEQ(1245=1).NAD[27](3035=AF).3229

TIN

an17

27 LIN.SEQ(1245=6).NAD[27](3035=AF).C082.3039

an18

23 LIN.SEQ(1245=10).DOC[23](C002.1001=101).

8

GEBRUIK

MRN

C002.1000
Gedekt bedrag

n..15,2

19 LIN.SEQ(1245=10).MOA[19](C516.5025=6).C516.

5004
Valuta

an3

20 LIN.SEQ(1245=10).CUX[20](C504#1.6347=7).

48

C504#1.6345
Datum bevriezing

n8

18 LIN.SEQ(1245=10).DTM[18](C507.2005=109).
C507.2380

Aankomstdatum

n8

18 LIN.SEQ(1245=10).DTM[18](C507.2005=132).
C507.2380

Vrijgavedatum

n8

18 LIN.SEQ(1245=10).DTM[18](C507.2005=161).

C507.2380
OPNAME
Opname

n..15,2

19 LIN.SEQ(1245=7).MOA[19](C516.5025=14).C516.5004

Opname teller

n..8

16 LIN.SEQ[16](1245=7).C286.1050

Saldo

n..15,2

19 LIN.SEQ(1245=7).MOA[19](C516.5025=34). C516.5004

Valuta

an3

20 LIN.SEQ(1245=7).CUX[20](C504#1.6347=7).
C504#1.6345

an..35

22 LIN.SEQ(1245=4).FTX[22](4451=ACB).C108.4440

BORG
Naam

#1
Straat en nummer

an..35

22 LIN.SEQ(1245=4).FTX[22](4451=ACB).C108.4440#2

Postcode

an..9

22 LIN.SEQ(1245=4).FTX[22](4451=ACB).C107.4441

Stad

an..35

22 LIN.SEQ(1245=4).FTX[22](4451=ACB).C108.4440#3

48

Land

a2

22 LIN.SEQ(1245=4).FTX[22](4451=ACB).C107.3055

8

NAD_LNG

a2

22 LIN.SEQ(1245=4).FTX[22](4451=ACB).3453

12

Contactpersoon

an..35

23 LIN.SEQ(1245=4).DOC[23](C002.1001=10).C503.1004

Telefoonnummer

an..35

23 LIN.SEQ(1245=4).DOC[23](C002.1001=10).C503.1366

Fax nummer

an..35

23 LIN.SEQ(1245=4).DOC[23](C002.1001=10).C002.1000

Telex nummer

an..35

23 LIN.SEQ(1245=4).FTX[22](4451=ACB).C108.4440#5

E-mail

an..70

22 LIN.SEQ(1245=4).FTX[22](4451=ACB).C108.4440#4

Taalcode

a2

22 LIN.SEQ(1245=4).FTX[22](4451=ACB).4453

12

Adres type

a1

27 LIN.SEQ(1245=4).NAD[27](3035=AH).C058.3124#1

25

Naam

an..35

27 LIN.SEQ(1245=4).NAD[27](3035=AH).C080.3036#1

Straat en nummer

an..35

27 LIN.SEQ(1245=4).NAD[27](3035=AH).C059.3042#1

Postcode

an..9

27 LIN.SEQ(1245=4).NAD[27](3035=AH).3251

Stad

an..35

27 LIN.SEQ(1245=4).NAD[27](3035=AH).3164

Land

a2

27 LIN.SEQ(1245=4).NAD[27](3035=AH).3207

8

NAD_LNG

a2

27 LIN.SEQ(1245=4).NAD[27](3035=AH).3229

12

Contactpersoon

an..35

27 LIN.SEQ(1245=4).NAD[27](3035=AH).C080.3036#2

Telefoonnummer

an..35

27 LIN.SEQ(1245=4).NAD[27](3035=AH).C058.3124#3

Fax nummer

an..35

27 LIN.SEQ(1245=4).NAD[27](3035=AH).C058.3124#4

Telex nummer

an..35

27 LIN.SEQ(1245=4).NAD[27](3035=AH).C058.3124#5

E-mail

an..70

27 LIN.SEQ(1245=4).NAD[27](3035=AH).C059.3042#3

Taalcode

a2

BORG ANDERE
ADRESSEN

LIN.SEQ(1245=4).NAD[27](3035=AH).C082.3039

12

DOORLOPENDE
ZEKERHEIDSTELLING
Referentiebedrag

n..15,2

19 LIN.SEQ(1245=5).MOA[19](C516.5025=6).C516.5004

Percentage van
referentiebedrag

n..3

21 LIN.SEQ(1245=5).PCD[21](C501.5245=7).C501.5482

Borgbedrag

n..15,2

19 LIN.SEQ(1245=5).MOA[19](C516.5025=166).C516.5004

Valuta

an3

20 LIN.SEQ(1245=5).CUX[20](C504#1.6347=7).
C504#1.6345

48

Aantal certificaten

n..8

23 LIN.SEQ(1245=5).DOC[23](C002.1001=16).C503.1004

Validatiedatum

n8

18 LIN.SEQ(1245=5).DTM[18](C507.2005=157).C507

.2380
Datum ongeldigheid

n8

18 LIN.SEQ(1245=5).DTM[18](C507.2005=192).C507.2380

Reden ongeldigheid code

an3

22 LIN.SEQ(1245=5).FTX[22](4451=ACD).4453

Reden ongeldigheid

an..350

22 LIN.SEQ(1245=5).FTX[22](4451=ACD).C108.4440#1

Reden_ ongeldigheid_LNG

a2

22 LIN.SEQ(1245=5).FTX[22](4451=ACD).3453

Datum vrijgave
aansprakelijkheid

n8

18 LIN.SEQ(1245=5).DTM[18](C507.2005=261).C507.2380

Geldigheidsbeperking
(gevoelige goederen)

n1

17 LIN.SEQ(1245=5).GIS[17](C529.7365=5).C529.1131

27

Beperking gebruik (goederen n1
onder schorsingsstelsel)

17 LIN.SEQ(1245=5).GIS[17](C529.7365=6).C529.1131

27

12

GOEDERENARTIKEL
Goederencode

an..10

24 LIN.SEQ(1245=5).FII[24](3035=CG).C088.3433

Gevoelige goederen code

n..2

24 LIN.SEQ(1245=5).FII[24](3035=CG).3207

Omschrijving

an..260

26 LIN.SEQ(1245=5).FII(3035=CG).COM[26].C076.3148

Omschrijving_LNG

a2

26 LIN.SEQ(1245=5).FII(3035=CG).COM[26].C076.3155

12

n1

24 LIN.SEQ(1245=5).FII[24](3035=AN).C078.6345

27

a2

24 LIN.SEQ(1245=5).FII[24](3035=IU).3207

71

Borgbedrag

n..15,2

19 LIN.SEQ(1245=8).MOA[19](C516.5025=166).C516.5004

Valuta

an3

20 LIN.SEQ(1245=8).CUX[20](C504#1.6347=7).C504#1.63 48
45

Goederencode

an..10

24 LIN.SEQ(1245=8).FII[24](3035=GG).C088.3433

Gevoelige goederen code

n..2

24 LIN.SEQ(1245=8).FII[24](3035=GG).3207
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Omschrijving

an..260

26 LIN.SEQ(1245=8).FII(3035=GG).COM[26].C076.3148

Omschrijving_LNG

a2

26 LIN.SEQ(1245=8).FII(3035=GG).COM[26].C076.3155

an8

24 LIN.SEQ(1245=8).FII(3035=GG).COM[26].C076.3155

an8

24 LIN.SEQ(1245=8).FII[24](3035=CPD).C078.3194

n1

24 LIN.SEQ(1245=8).FII[24](3035=AN).C078.6345

a2

24 LIN.SEQ(1245=8).FII[24](3035=IU).3207

Datum van uitreiking

n8

18 LIN.SEQ(1245=9).DTM[18](C507.2005=182).C507.2380

Einddatum

n8

18 LIN.SEQ(1245=9).DTM[18](C507.2005=36).C507.2380

Deelbewijs uitgereikt aan
aangever

n1

17 LIN.SEQ(1245=9).GIS[17](C529.7365=15).C529.1131

27

Geldigheidsbeperking
(gevoelige goederen)

n1

17 LIN.SEQ(1245=9).GIS[17](C529.7365=5).C529.1131

27

TIR Carnet

n1

17 LIN.SEQ(1245=9).GIS[17](C529.7365=13).C529.1131

27

Bedrag van deelbewijs

n..15,2

19 N.SEQ(1245=9).MOA[19](C516.5025=229).C516.5004

Valuta

an3

20 LIN.SEQ(1245=9).CUX[20](C504#1.6347=7).C504#1.63 48
45

12

(VERTREK)
DOUANEKANTOOR
Referentienummer
(BESTEMMING)
DOUANEKANTOOR
Referentienummer
GELDIGHEIDSBEPERKING
EU
Niet geldig voor EU
GELDIGHEIDSBEPERKING
NIET EU
Niet geldig voor andere
contractsluitende partijen
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VOOR VAST BEDRAG

D. Branching diagram van BANDSTA

5. Andere voorziene wijzigingen voor 2005
01-01-2005 Afschaffing gebruik van ladinglijsten
Zoals reeds eerder is meegedeeld, kan volgens de Europese wettelijke bepalingen vanaf 1 januari
2005 geen enkel douanevervoer meer vertrekken onder dekking van ladinglijsten (PLL).
De aangevers worden erop gewezen dat zij vanaf deze datum geen gebruik meer mogen maken van
ladinglijsten. NCTS binnen België is reeds in deze zin aangepast. Elk aangiftebericht met vermelding
van ladinglijsten zal vanaf 1 januari 2005 onverwijld worden verworpen (IE16).
01-07-2005 Invoering nieuwe verpakkingcodes en landencodes
Vanaf 1 juli 2005 wordt de iso-alfa-II-landcode vervangen door de 2-cijfer landen en worden nieuwe
verpakkingscode ingevoerd. U kunt deze lijsten van codes raadplegen in de rubriek ‘Producten’ van
de volgende bladzijde : http://fiscus.fgov.be/interfdanl/NCTS/accueil.htm - Produits

