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Zending vanuit het VK naar de UNIE onder geleide van een TIR. 
Op de ATO het veld voor douanestatus leeg laten, het zijn voor ons derde landen 
goederen. 
 
Een MID melding met de code FWV en het nummer van het TIR-carnet. Door deze 
FWV-code in de MID wordt de zending niet automatisch vrijgegeven en de chauffeur 
zal langs de douane op de terminal moeten. Douane neemt het TIR pas in 
behandeling is als geconstateerd dat de betreffende zending is opgenomen in NCTS 
(met gebruik TA). Als de collega dat heeft vastgesteld, behandelt hij het TIR-
document en informeert de terminal dat deze zending mag vertrekken. Daarnaast 
informeert de douane collega op de terminal de collega's die belast zijn met het 
handmatig zuiveren van de ATO op basis van het overgelegde TIR-document. 
 
Zending vanuit de UNIE naar het VK onder geleide van een TIR. 
Een TIR zending die op een terminal arriveert is altijd ook opgenomen in NCTS. Dit 
NCTS-vervoer eindigt altijd op de terminal, of de TIR nu eindigt op de terminal of 
doorloopt naar het VK. Derhalve dient er voor een dergelijke zending een MED-
melding te worden gedaan voor 2 documenten. Ten eerste voor het NCTS-document 
wat moet worden gemeld in de MED met de code RT1, wat door tussenkomst van 
Portbase als TG wordt afgemeld. Daarnaast voor het TIR-document een MED-
melding met de code TIR-R of TIR-D (afhankelijk of het eindigt in Rotterdam of 
meegaat naar het VK).  Deze MED-melding leidt niet tot een automatische 
deblokkade. Het TIR-document dient aangeboden te worden aan de douane die dit 
behandelt en daarna de terminal informeert dat de zending vrijgegeven wordt voor 
export. 
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