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Betreft: Werkwijze bij doorgaande NCTS documenten bij binnenkomst over zee.

Datum
30 oktober 2020
Team
Klantmanagement

De Douane bereidt zich al geruime tijd voor op allerlei aspecten die gerelateerd
zijn aan een Brexit per 1 januari 2021.
De Douane verwacht dat er bij een mogelijke Brexit bij vervoer over zee vanuit
het Verenigd Koninkrijk, maar mogelijk ook vanuit andere landen, vooral bij het
vervoer per ferry, maar niet uit te sluiten ook bij containervervoer, veelvuldig
gebruik gemaakt gaat worden van zogenaamde doorgaande NCTS documenten.
Bedoeld worden NCTS documenten die zijn geldig gemaakt in met name, maar
niet uitsluitend, het Verenigd Koninkrijk of Ierland en waarmee de goederen
kunnen worden vervoerd vanuit de zeehaven van binnenkomst in Nederland, naar
een plaats gelegen in het binnenland van de Unie.

Behandeld door
Wim de Viet
Onze referentie
WdV
Uw referentie

In het geval dat dergelijke documenten de goederen bij binnenkomst over zee
begeleiden, dient als volgt te worden gehandeld:
•
•

•
•

De goederen dienen op de ATO te worden aangegeven met de
douanestatus “T”, “T1” of “T2”, al naar gelang de douanestatus die
vermeldt staat op het betreffende doorgaande NCTS document.
Behalve deze douanestatus dient op BL niveau in het veld “bescheiden”
ook het soort document (820 voor T, 821 voor T1 of 822 voor T2) en het
MRN van het betreffende document te worden vermeld.
(Voor het juist vermelden van de douanestatus, het soort en het MRN van
het doorgaande NCTS document vindt u hiervoor op de support pagina van
Portbase gedetailleerde instructies welke bereikbaar zijn via de
onderstaande links :
Nederlandse toelichting:
https://support.portbase.com/services/melding-lading-import/#hoevermeld-ik-doorgaande-transit-t1-documenten-op-het-manifest
Engelse toelichting:
https://support.portbase.com/en/services/cargo-declaration-import/#howcan-i-report-8216-bonded-transport-in-transit-via-the-dutch-port-8217
Bij het vermelden van zowel de douanestatus T, T1 of T2, als het
documentsoort en het MRN nummer, zal de ATO automatisch door de
Douane worden gezuiverd.
Indien het genoemde doorgaande NCTS document niet de gehele inhoud
van een BL bevat of het MRN ontbreekt, zal de Douane nadat de cargadoor
hierover is geïnformeerd, deze geautomatiseerde zuivering handmatig al
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•

•
•

•

dan niet gedeeltelijk, ongedaan maken, waardoor alsnog een
zuiveringsverplichting ontstaat.
De cargadoor dient er voor te zorgen dat een lijst met barcodes van deze
doorgaande NCTS documenten ruim voor binnenkomst schip aan het van
toepassing zijnde emailadres van het Centraal Werkpunt of de Douane die
aanwezig is op de terminal, wordt gezonden. (Zie Bijlage voor adressen)
Op basis van deze lijst behandelt de Douane deze documenten in haar rol
van “Kantoor van Doorgang” en informeert de cargadoor als dit gereed is.
Hierna mag de cargadoor voor deze zendingen de code BXI insturen via de
MID applicatie van Portbase. De BXI melding mag alleen worden gedaan
door de cargadoor, deze beschikt immers als enige over het document
type en het MRN.
De BXI melding deblokkeert de goederen in het terminal systeem.

Douane
Rotterdam Haven
Datum
30 oktober 2020
Onze referentie
WdV

Meer informatie.
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het Bedrijvencontactpunt (BCP) van
DRH, telefonisch bereikbaar onder nummer 088-15 34 425 of per e-mail:
douane.drh.bcp@belastingdienst.nl.

Hoogachtend,
namens de inspecteur

Wim de Viet
medewerker Klantmanagement
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BIJLAGE.

Terminal

Intern email

Extern email

P&O Europoort

Douane DRH Ferry
PenO_postbus
Douane DRH
Stenalinehvh_Postbus
Douane DRH
CRO_Postbus
Douane DRH
Stenalinefreight_Postbus
Douane DRH
DFDSvlaardingen_Postbus
Douane DRH
RST_Postbus
Douane DRH
RWG_postbus
Douane DRH-ECT
Delta_postbus
Douane DRH
Euromax_postbus
Douane DRH
APM_postbus
Douane
APM.MVII_postbus
Douane DRH
Broekman Postbus
Douane DBR
CCT_Postbus
Douane DBR CRo_Postbus

douane.drh.ferry.PenO@belastingdienst.nl

Stenaline Hoek
van Holland
CRO Rotterdam
Stena Freight
Europoort
DFDS
Vlaardingen
RST
RWG
ECT Delta
Euromax
APMTR
APM II
Broekman
Distriport
CCT Moerdijk
CRo Vlissingen

douane.drh.stenalinehvh@belastingdienst.nl
douane.drh.cro@belastingdienst.nl
douane.drh.stenalinefreight@belastingdienst.nl
douane.drh.dfds.vlaardingen@belastingdienst.nl
douane.drh.rst@belastingdienst.nl
douane.drh.rwg@belastingdienst.nl
douane.drh.ect-delta@belastingdienst.nl
douane.drh.euromax@belastingdienst.nl
douane.drh.apm@belastingdienst.nl
douane.drh.apm.mvII@belastingdienst.nl

douane.drh.broekman@belastingdienst.nl
Douane.DBR.CCT@belastingdienst.nl
Douane.DBR.CR-O@belastingdienst.nl

Voor aankomsten bij terminals in de Douane regio’s Amsterdam en Groningen
worden de cargadoors die dit betreffen verzocht om contact op te nemen met hun
klantmanager bij de Douane voor het email adres wat in die gevallen gebruikt
moet worden
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