INFOSESSIE: NCTS P5

FAQ – VERSIE 1

09/2021

Deze FAQ is een aanvulling op de presentatie die gegeven werd op 09/09/2021 (website Nationaal Forum).

XSD
1. In de nieuwe XSD vind ik nog altijd niet de velden "Discharge" en "Volet Page Number" terug (CC007C).
Deze zitten niet in ctypes.xsd of enig andere XSD.
Enkel de Europese XSD’s werden beschikbaar gesteld via de website. De XSD’s van onze leverancier met
de nationale velden eraan toegevoegd hebben we momenteel nog niet.
2. Is de root van een message de message type vb CC007C. Zo ja, waarom dan het veld "message type" als
verplicht zetten (in de pdf) onder MESSAGE.
De berichten zijn Europees gedefinieerd.
3. De nieuwe XSD van elke message vb. CC007C.xsd verwijst naar elementen met een name en type as
attribuut. De types zijn gewijzigd. Gaat dit voor elke nieuwe versie zo zijn. vb. element met attribuut
Name "TransitOperation" heeft als type "TransitOperationType02 terwijl dit vroeger
"TransitOperationType15" was. Indien NCTS-RW (fase 4) wordt bedoeld met "vroeger" dan zullen al deze
types inderdaad wijzigen voor fase 5.
Dit is tevens Europees vastgesteld. De AAD&A kan hier niet van afwijken.
4. Ik kan nog geen velden terugvinden in de XSD met betrekking tot landen waar zekerheid niet voor geld.
In EUCDM versie 6.x staan deze wel vermeld.
Guarantee not valid in wordt enkel in common domain berichten gebruikt of in de query on guarantee en
dat is waar de EO de gegevens van zijn eigen GRN kan opvragen. Normaal als een GRN aangemaakt wordt
zal er een borgakte zijn waarin staat waar deze GRN geldig is.

CODELIJSTEN
5. Website van de EU https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_download_home.jsp?Lang=en. Via
deze URL kan je codelijsten terugvinden per module vb NCTS P5, ICs2. De lijsten voor codes CL716 en CL215
van message CC060C zijn niet terug te vinden op de EU website?










CL 716 = 716 controltype - Deze staat inderdaad niet op de site. De AAD&A heeft een ticket aangemaakt
bij DG Taxud
10 documentary control
20 nucleaire radioactive material check
30: Non-intrusive inspection
40: Physical controls
41: Identification of consignment and seals
42: Intrusive inspection
43: Quantity control / Partial or total
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44: Nature and characteristics of the goods
45: Sampling
50: Other
CL 215 = requested documents - Deze lijst is nog niet beschikbaar. De AAD&A heeft hiervoor een ticket
aangemaakt bij DG Taxud. Dit zal vermoedelijk een combinatie zijn van 214 (previous doc) , 213
(supporting doc) , 754 (transport doc)

6. Weet u dat in het zip file van NCTS 5 het XSD for bericht IE01 gelijk is aan het XSD IE009? Er zijn ook een
aantal code lijsten die vermeld zijn in de specificaties maar niet beschikbaar zijn in de gepubliceerde
code lijsten? Ik kan u een overzicht geven van de code lijsten die missen. Graag een communicatie indien
een update op de NCTS 5 zip file beschikbaar is.
 De AAD&A vraagt om indien er zaken ontbreken in verband met Code Lijsten dit zeker te signaleren
zodat dit nagekeken kan worden.
 XSD IE01 is een common domain bericht (bericht tussen lidstaten). Deze worden niet gepubliceerd op
de site.
7. Kan er een soortgelijke website voor de Belgische codelijsten worden voorzien met soortgelijke
opzoeking? Zoja, wat met codelijst NL0007 (locatiecodes van bepaalde faciliteiten). Blijft de Belgische
douane in de toekomst voor bepaalde vaste locaties verschillende codes gebruiken in de verschillende
vergunningen vb. een locatiecode in de vergunning entrepot en een andere locatiecode in de vergunning
toegelaten afzender of geadresseerde.
 Het is inderdaad de bedoeling dit nationaal ter beschikking te stellen. De AAD&A bekijkt hoe dit
praktisch uit te werken.
 NL007: Dit zijn locatiecodes die bepaalde faciliteiten toegewezen gekregen hebben en deze moeten
de traders zelf weten. Het betreft een nationale lijst die de AADA& hanteert om oude locatiecodes
nog te laten werken wanneer deze nog niet zijn vervangen door de nieuwe.
8. CL094 van Belgische douane wijkt qua inhoud af van "RepresentativeStatusCode" van de EU. Hierin staan
wel codes 2 en 3 vermeld.
Momenteel is voor NCTS P5 Europees enkel code 2 voorzien. Intern werd dit evenwel al aangekaart door
de dienst Wetgeving. Bijgevolg kan dit misschien nog aangepast worden

BERICHTEN
9. NCTS vertrek die volgt op een wederuitvoer: moeten deze bij aankomst op de terminal worden
opgenomen in de Temporary storage administratie (ja of nee) ? Zoja, met welke message wordt de
uitslag uit de TS dan geregistreerd? Is dit met een ECS message?
De AAD&A neemt dit intern verder op.
10. Zijn er voorbeelden van een IE015 message beschikbaar?
Deze zijn momenteel nog niet beschikbaar, maar zullen aan de MIG toegevoegd worden.
11. Worden de volgende berichten ondersteund? IE026 -Access codes, IE034 - Query on Guarantees, IE054
Release Request, IE141 Information request ( Response op IE140)?
 IE034, IE054 en IE141 zijn ondersteund en zijn Europees gedefinieerd
 IE026 wordt bekeken door de AAD&A
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12. Staat er een LRN in elk bericht die een operator ontvangt?
Van zodra een MRN toegewezen wordt dan wordt er gecommuniceerd met MRN, wanneer de MRN er
nog niet is bijvoorbeeld bij pre lodge dan zal de LRN gebruikt worden: C0467

IF <CC028C-TRANSIT OPERATION.Declaration acceptance date> is PRESENT
THEN
<TRANSIT OPERATION.MRN> = "R" AND
<TRANSIT OPERATION.LRN> = "N"
ELSE <TRANSIT OPERATION.MRN> = "N" AND
<TRANSIT OPERATION.LRN> = "R"

13. Is er informatie beschikbaar omtrent geweigerde berichten?
Ja, dit is voorzien. In de foutberichten heb je data item business rejection type met CL560 en daarin wordt
verwezen naar het geweigerde bericht bijvoorbeeld: 015: Declaration rejection.

IMPLEMENTATIE
14. Is de uitrol van NCTS P5 en AES dan gesynchroniseerd? Of gaat de oude NCTS met AES linken?
De “oude” NCTS P4 zal normaal niet linken met AES, enkel de nieuwe NCTS P5. De planning bekijken we
samen met onze collega's van AES om deze op elkaar af te stemmen.

15. E2E testen: wordt er gewerkt met goed gekozen test scenario's die alle combinaties afdekken?
AAD&A krijgt testscenario’s via de EU. Afspraken met operatoren zijn uiteraard mogelijk. De AAD&A gaat
ervan uit dat de operatoren en de softwareproviders de nodige testen zullen uitvoeren. De AAD&A kan
immers niet alle scenario’s testen of inschatten.

16. Als er na een prelodge aangifte geen presentation bericht wordt ingestuurd en de timer is vervallen.
Gaat het bericht dan automatisch worden geannuleerd?
Zoals vermeld in DDNTA:
I.I.1.1.1 T-TRA-DEP-E-004-Transit presentation notification not valid
The scenario starts after [Step 3] of the T-TRA-DEP-A-003-Transit presentation notification valid.
[Step 4] While the timer T_Await_Presentation_Notification is running, the Holder of the Transit
Procedure notifies the Office of Departure for the presentation of goods with the ‘Presentation
Notification for the Pre-Lodged Declaration’ E_PRE_NOT (IE170) message.
[Step 5] However, the ‘Presentation Notification for the Pre-Lodged Declaration’ E_PRE_NOT (IE170) is
invalid (i.e. in terms of message structure and R/Cs). Therefore, the Office of Departure rejects it by
notifying back the Holder of the Transit Procedure with the ‘Rejection from Office of Departure’
E_DEP_REJ (IE056) message.
The Holder of the Transit Procedure however has the right to resend a valid ‘Presentation Notification for
the Pre-Lodged Declaration’ E_PRE_NOT (IE170) message within the time limit of the thirty (30) days.
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[Step 6] The timer T_Await_Presentation_Notification expires and no further ‘Presentation Notification
for the Pre-Lodged Declaration’ E_PRE_NOT (IE170) is accepted afterwards.
[Step 7] In such a case, the Holder of the Transit Procedure is notified with the message ‘Rejection from
Office of Departure’ E_DEP_REJ (IE056) by the Office of Departure meaning that the status of the transit
declaration is set to Rejected. This is a final state (please refer to Table 33 of DDCOM [A3] for applicable
Functional Error Codes).
The business flow of the transit procedure ends here.
17. Wat zijn de gevolgen voor de Business?
De berichten zullen meer informatie bevatten. De huidige mogelijkheden blijven behouden en worden
voornamelijk uitgebreid.
18. Als ik in NCTS door een andere declaratie laat volgen. Moet dan in het previous document verwezen
worden aar "declaration goods item number) of naar het "goods item number". vb een NCTS komt toe
in een binnenlandse temporary storage waarvoor een TS declaratie wordt gemaakt ?
De AAD&A bekijkt dit momenteel met het projectteam PNTS hoe het proces het best kan verlopen.
19. Geld rule BE0100 alleen tijdens de transitie? (code N785) en dient men na de transitie altijd te verwijzen
naar de MRN van het voorafgaand document?
N785 = Cargo manifest en betreft PLDA, PLDA wordt echter uitgefaseerd en nadien zal alles verwijzen
naar een previous doc in PNTS of andere applicatie en zal gewoon de MRN van die procedure worden
ingegeven.
20. Wat met goederen uit een douane entrepot? Staat dit beschreven in de MIG?
Dit staat beschreven in de IE015. Na uitfasering van PLDA zal je steeds naar MRN moeten verwijzen.
21. Betreffende locaties het ik de update van de rule C0394 doornomen. Als ik het goed begrijp zal men voor
vak 30 dus locaties kunnen opgeven die ofwel een douanekantoor zijn ofwel een locatiecode uit een
vergunning. Gaat dit voor alle andere modules/domains hetzelfde zijn (import, export etc)?
Gelieve er rekening mee te houden dat hier ook nationale regels van toepassing zijn. Deze staan uitgelegd
in “IE015 uitleg” en “IE007 uitleg”. Dus combinaties mogelijk in BE voor NCTS zijn A met V en C met U.

22. Rule B1898. Is currency verplicht bij vermelding zekerheidsbedrag. Is zekerheidsbedrag verplicht of blijft
alles zoals het nu is nl forfaitair bedrag indien bedrag niet vermeld is.
B1898 is een transitieregel omtrent wat er moet zijn voor en tijdens de transitie periode. Deze dien je
samen te bekijken met B2101 en dat is wat er na transitie is. Currency en bedrag zijn dan verplicht.
Tijdens en voor transitie wijzigt niet met de huidige NCTS, waarbij het forfaitair bedrag gebruikt wordt
indien er geen bedrag ingevuld is. Dit bedrag kan wel nog gewijzigd worden door de douanier.
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23. De groep Active Border Transport Means mag in IE013 tot 9 keer worden meegegeven terwijl in IE015
maar 1 maal. Is daar een reden voor? En wat is de bedoeling van het element “Customs Office at border
Reference number”? Immers rule B2101 bestaat niet.
 In nieuwe versie van DDNTA staat ook 9x opgenomen in IE015.
 In de regel B2101 staat dat customs office at border reference number verplicht is na transitie.
24. Zijn er timeframes beschikbaar?
Momenteel is een enkel sprake van een voorlopige planning: De AAD&A voorziet de Conformance testen
met EU af te ronden tegen einde 2022. Dit betreft echter geen productiedatum. Deze dient nog bepaald
te worden. Wel wenst de AAD&A voor de door de EU gestelde deadline voor ingebruikname NCTS P5 in
productie te gaan.

Interessante publicaties


Website Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen – NCTS :
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/technischedocumentatie-0/ncts/ncts-p5
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