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1. INLEIDING

Inleiding door convenors

• Rudi Lodewijks (AADA - Regionaal Centrumdirecteur Hasselt)

• Astrid Van Hirtum (VOKA Limburg – Adviseur Internationalisatie)

• Petra Van Bouwelen ( VOKA Mechelen/Kempen)



1. INLEIDING

Ledenlijst 

• Wijzigingen van de ledenlijst van AAD&A:
• Liesbeth Luts zal vanaf 15 november de functie van afdelingshoofd Aangiftebeheer opnemen

• Niet-ingenomen functies Afdelingshoofd Operaties 1, Marketing

• Aantal nieuwe leden Bedrijven (+ wijziging douaneverantwoordelijken)
• Baltimore Aircoil International nv (Heist-op-den-Berg): Liesbeth Jans

• Ravago Group (Arendonk): Sofie Peeters



2. OVERZICHT MASP – NIEUWE APPLICATIES VOOR AANGIFTEN

3. EMCS (ORGANISATIE INFOSESSIE M.B.T VERKEER BUITEN 
SCHORSINGSREGELING) 

BART ENGELS



4. WIJZIGING PROCEDURE AANKOMENDE T-DOCUMENTEN

Wijziging : Procedure aankomende T-documenten vanaf 1 januari 2023

• Aankomst zending op LAGP (goedgekeurde losplaats)
• Aankomstmelding in NCTS

• Beslissing CRK (kantooruren)

• Vrijgave Toelating tot lossen van CRK (Regiekamer)

• Controle  Geen lossing in afwachting van controle

• Aanzuiveringsmelding door hulpkantoor

• Aankomst zending bij Toegelaten Geadresseerde
• Aankomstmelding in NCTS

• Beslissing CRK

• Controle  Geen lossing in afwachting van controle

• Automatische vrijgave na verloop van wachttijd (standaard 30 min. – vermindering tot 10 min. onder bepaalde voorwaarden mogelijk) 

• Toegelaten geadresseerde geven eventuele lossingsverschillen tijdig in, anders wordt de NCTS-aangifte “Geacht conform te 
zijn” 

• Status “Lossing/bemerkingen”

• Melding per email aan  “d4.regie.ncts@minfin.fed.be” binnen te kantooruren of aan CRC Antwerpen buiten de kantooruren

• CRK/CRC beslist over lossingsbemerkingen (eventueel na opmerkingen)  eventuele controle of vrijgave

• Registratie lossingsopmerkingen  vrijgave NCTS-aangiften



4. WIJZIGING PROCEDURE AANKOMENDE T-DOCUMENTEN

Gevolg: vanaf 1 januari 2023

Aanmeldingen NCTS-aangifte met gebruik van Goedgekeurde plaats 

 toelating tot lossen vereist

 aanmelding na kantooruren : behandeling volgende werkdag

Advies:

• Gebruik uw vergunning toegelaten geadresseerde (automatische vrijgave na wachttijd)

• Nog geen vergunning toegelaten geadresseerde : 
aanvraag vergunning “Toegelaten geadresseerde” indienen bij onze dienst vergunningen 

(da.vergunningen.hasselt@minfin.fed.be)

Afgifteperiode max. 120 dagen na aanvaarding van uw aanvraag

Uitstel nieuwe werkwijze tot afgifte van vergunning tot maximum eind april 2023.



5. BEHANDELING SPONTANE AANGIFTEN

“Nota D.C./7945-000 d.d. 7 januari 2019 betreft spontane melding van fraude of een 
onregelmatigheid
Toepassing van artikel 261/2 AWDA

• Het spontaan mededelen van de onregelmatigheid met daarbij het verzoek tot betaling van de 
alsnog verschuldigde aanvullende rechten overeenkomstig artikel 261/2 AWDA dient schriftelijk te 
worden ingediend bij het Departement Geschillen te Brussel

Uitzondering  : Spontane aangifte indienen bij dienst TAO :  

• één zending met beperkt bedrag aan belastingen, 

• geen aankondiging van controle, 

• Binnen geldigheidstermijn van T-aangifte 

• Goederen nog aanwezig op aangegeven locatie behandeling door bevoegd hulpkantoor

• Goederen niet meer aanwezig  behandeling door dienst TAO



6. 

VRAGEN/VARIA

• “





MASP
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CONTEXT



CONTEXT

• Douaneprocedures moeten voldoen aan de behoeften van een wereld in 
constante evolutie 

• Analyse heeft uitgewezen dat het minder efficiënt is om alle bestaande 
systemen aan te passen dan helemaal opnieuw te beginnen. 

Meer informatie op de website van de Europese Commissie: 
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/electronic-
customs_en



PROCESSEN



PROCESSEN

BEFORE ARRIVAL

ICS2

Lucht: 1/3/2023

Andere: 1/4/2024 

TRANSIT

NCTS PHASE 5

1/6/2023

AT ARRIVAL

PN TS

Lucht: 1/3/2023

Andere: 1/4/2024 

IMPORT

IDMS + CCI

1/10/2023

1/12/2023

EXPORT

AES

1/9/2023



ICS2 (IMPORT CONTROL SYSTEM 2)

• Voordat goederen in UE aankomen 

• Evalueren of goederen kunnen binnenkomen en gecontroleerd moeten 
worden 

• Operator moet een ENS (Entry Summary Declaration) indienen 

• 3 fases: 
• maart 2021: air express, post air 

• maart 2023: lucht

• maart 2024: andere transportmodi (maritiem, weg , spoor)



PN TS (PRESENTATION NOTIFICATION/TEMPORARY STORAGE)

• Aankomst van de goederen

• Tijdelijke opslag voor max. 90 dagen 

• Functioneert als goederencomptabiliteit 
• Wordt gestandaardiseerd voor het hele land 

• Belgische PN/TS-applicatie zal ook worden gebruikt door Frankrijk, 
Zweden en Malta



IDMS (IMPORT DECLARATION MANAGEMENT SYSTEM)

• Het proces lijkt sterk op wat er in PLDA bestaat 

• Validatie voor de betaling van accijnzen, invoerrechten en btw 

• Grootste wijzigingen: CCI + eCommerce (sinds 1 juli 2021 wordt aangifte 
gedaan met H7)



CCI (CENTRALIZED CLEARANCE IMPORT)

• We hebben momenteel echter 27 verschillende systemen in Europa 

• CCI u toestaat om aan te geven, van wie dan ook lidstaat, alle koopwaar 
die zich in een EU-land bevindt



NCTS PHASE 5 (NEW COMPUTERIZED TRANSIT SYSTEM)

• Aanpassing van het bestaande NCTS is niet efficiënt (meer dan 70% van 
de wijzigingen)

• Volledige herziening

• Drie belangrijke wijzigingen: 
• Mogelijkheid om een aangifte in te dienen zonder de goederen (type D)

• Mogelijkheid om incidenten tijdens het douanevervoer aan te geven in een nieuw 
kantoor in het NCTS

• Koppeling tussen het transit  en de uitvoeraangifte



AES (AUTOMATED EXPORT SYSTEM)

• Upgrade van ECS

• Link met NCTS

• Centralized Clearance Export (tegenhanger van CCI)



MASP-C SUPPORT



MASP SUPPORT

Whom to contact?

@Economic Support 
da.mf.es@minfin.fed.be

vs 

@Helpdesk

Helpdesk

Economic

Support

Economic

Support

Helpdesk

Niet-technisch

Non-technique

Technisch

Technique

Pre-implementatie

Pré-implémentation

Post-implementatie

Post-implémentation



FAQS

• FAQs: 

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/applications-
da/masp-electronic-customs/applications-masp

• NAFORNA’s website:

https://www.naforna.be/

MASP – in depth presentation



EMCS



EMCS 4.0

Infosessie EMCS Fase 4.0 (26 oktober 2022):

• belangrijkste wijzigingen in functionaliteiten en planning

• uitbreiding EMCS met het automatiseren van het Vereenvoudigd Geleide 
Document (VGD): wetgevende basis/algemene principes/procedure




