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 Doel sub WG PN/TS

 Impact van nieuwe goederencomptabiliteit (Presentation Notification / Temporary
Storage - PN/TS) op de processen 

◼ Vergelijking AS IS – TO BE (zee- en luchthavens en binnenland) 

◼ Verband met implementatie project ICS2 (Import Control System 2)

 Rol verschillende stakeholders (rederijen/agenten, vergunninghouders RTO, 
expediteurs, …) 

 Afstemmen en validatie nieuwe processen tussen private actoren en douane

 Opstellen handleiding met beschrijving van de toepasselijke procedures en afspraken

 Way Forward 

 Aparte sectoriële overlegmomenten 

 Terugkoppeling tijdens plenaire sessies 

 Sense of urgency
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 Korte toelichting wettelijke bepalingen en beschikbare documentatie 
m.b.t. PN/TS 

 Ppt business scenarios Maritime Transport

 PN TS : message implementation guide PN-TS (nog in draft)

 Gegevenselementen

 G2 (AN – Arrival Notification) 

 G3 (PN – Presentation Notification) 

 G4 (TSD – Temporary Storage Declaration) 

 G5 (kennisgeving aankomst bij

overbrenging onder TO – Tijdelijke Opslag)  

https://www.naforna.be/nl/system/files/20210528_presentatie_WG_Operations.pdf
https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/Archive/EUCDM 5.2/EN/EUCDM/Annex-B/DSView/Cons/G2/21.htm
https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/Archive/EUCDM 5.2/EN/EUCDM/Annex-B/DSView/Cons/G3/21.htm
https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/Archive/EUCDM 5.2/EN/EUCDM/Annex-B/DSView/Cons/G4/21.htm
https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/Archive/EUCDM 5.2/EN/EUCDM/Annex-B/DSView/Cons/G5/21.htm


• Art. 133 DWU 

• AN behoort tot project ICS2

• Bericht van aankomst (via zee of lucht) 

– Wie : Uitbater vervoermiddel

– Waar : eerste kantoor van binnenkomst in de EU  

• Vrijstelling bericht van aankomst indien douane toegang

heeft tot de gegevens bij aankomst

– Haven- of andere IT-systemen

Aankomstbericht (AN – G2) = onderdeel ICS 2  



Aanbrengen van de goederen bij de 

douane (PN – G3)

• Art. 5 (33) Art. 139 DWU 

• Alle goederen die in de EU worden binnengebracht

moeten onmiddellijk bij de douane worden aangebracht

• Bij douanekantoor of aangewezen /goedgekeurde

plaats door de douane  

• PN : verwijzing naar ENS                          

• Toestemming douane om aangebrachte goederen weg

te voeren

• Wat bij overladen ? 

• Huidig en toekomstig proces



• Art. 5 (17) – Art. 145 DWU 

• Gegevenselementen

• Indienen

– Persoon genoemd in art. 139 lid 1 of 3 DWU  

– Uiterlijk op het moment dat goederen worden aangebracht

• Verwijzing naar ENS 

• Wijziging en ongeldigmaking : art. 146 DWU 

Aangifte tijdelijke opslag (ATO) G4 



• ATO kan andere vorm aannemen

– Volledige ENS 

– Manifest

– Gebruik IT systemen

– Douane aangifte (art. 192 DWU-IA)

• Art. 188 tot 193 zijn van toepassing op ATO (verificatie

en vrijgave van goederen)

• ATO : kan ook beschouwd worden als PN (art. 139) (niet 

als AN – art. 133)

• ATO en PN kunnen samen worden ingediend (art. 145, 

lid 8 DWU)

Aangifte tijdelijke opslag (ATO) G4 

gegevenselementen



• Art. 141 DWU 

• Verplichtingen

– Plaatsing onder tijdelijke opslag

• Dienen aangebracht te worden bij kantoor van bestemming

• Gegevenselementen : Transit versus ATO 

Goederen die onder douanevervoer

zijn vervoerd


