
Betreft: Afhandeling van NT1-
documenten wordt gestopt

Geachte klant,

APM Terminals Maasvlakte II 
BV Europaweg 910
Port no. 8410

3199 LC Maasvlakte - Rotterdam

APM Terminals Maasvlakte II  heeft  als  doel  om de gebruikers van onze terminal  maximale
efficiëntie te bieden zonder onnodige onderbrekingen of papierwerk.  Slechts  20%  van de
geïmporteerde vracht wordt momenteel verwerkt met gebruikmaking van de regeling extern
communautair douanevervoer  (NCTS/Transit/T1),   volgens de  normale  procedure,
beter  bekend  als  NT1.  Zoals  eerder  werd  gecommuniceerd  hebben  wij  deze  regeling
ondersteund op een tijdelijke basis. Op dit moment echter hebben wij besloten om met ingang
van 1 maart 2016 te stoppen met de afhandeling van NT1. In deze brief willen wij informeren
over de factoren die hebben bijgedragen aan onze beslissing.

Logistieke gevolgen van de normale procedure

Voor de normale NT1 procedure moest het transportdocument voor iedere container worden
afgehandeld door de douane voordat de container de terminal kon verlaten.  Dit resulteerde in
vertragingen in het logistieke proces evenals extra procedures bij de terminal.

Gestroomlijnde procedure als alternatief

Voor  containers  waarvoor  een  vervoersaangifte  (=NCTS)  moet  worden  ingediend,  kan  dit
voortaan automatisch worden afgehandeld door middel van een vereenvoudigde procedure (TA
= IE29) bij de terminal.  Als dit type T1-document (=RTO code MRN) correct is ingediend in een
voormelding,  dan  hoeven  transporteurs  niet  langer  te  stoppen  bij  de  douane  om  de
documenten handmatig te laten afhandelen. Dit zal de afhandeling beduidend versnellen en
daarmee helpen om het verblijf van de bestuurder op de terminal te beperken.

Vervoerstermijn en borgstelling onmiddellijk van kracht

Een nadeel van de vereenvoudigde procedure is dat dit onder het huidige systeem voor zorgt
dat  de  vervoerstermijn  (en  daarmee  de  borgstelling)  onmiddellijk  ingaan.   Partners  in  de
toeleveringsketen hebben er samen meerdere jaren aan gewerkt om dit probleem op te lossen.
Een structurele oplossing is nu aanstaande met de ontwikkeling van een voormelding TA (IE15)
door  de douane en een generieke systeemoplossing van Portbase.  Naar verwachting komt
deze oplossing aan het begin van 2017 beschikbaar.

Uitzondering

Totdat  de  structurele  oplossing  volledig  geïmplementeerd  is  zijn  wij  bereid  om  de  NT1-
procedure  te  blijven  ondersteunen  voor  accijnsgoederen  om  redenen  van  de  mogelijke
gevolgen  van  deze  goederen  op  garanties.  Wij  zullen  deze  uitzondering  alleen  toestaan
wanneer worden gerechtvaardigd dat dit strikt noodzakelijk is.

Verminderde aanwezigheid van douane

Vanaf  1  juli  2016  zal  er  tijdens  de  nachtdienst  (23:00-07:00)  geen  douanebeambte  meer
aanwezig  zijn  bij  de  containerterminals  in  Rotterdam.  Het  is  zeer  waarschijnlijk  dat  de
aanwezigheid van de douane in de toekomst helemaal zal worden afgebouwd. Dit betekent dat
wij dan niet langer in staat zullen zijn om de normale procedure te handhaven.

In het licht van de bovenstaande factoren zullen wij stoppen met het faciliteren van de 

normale procedure vanaf 1 maart 2016. Hoogachtend,

APM Terminals Maasvlakte II BV



APM Terminals Rotterdam B.V. 
Coloradoweg 50
3199 LA Rotterdam

Betreft:  stopzetting  afhandeling  van  douanevervoerdocumenten  (normale
procedure)

Geachte relatie,

Momenteel wordt voor een klein aantal importladingen de regeling voor douanevervoer
(NCTS/Transit/T1) volgens de normale procedure gebruikt. Bij de terminal worden
de boven vermelde documenten gedrukt door de douane bij het vertrek van de 
container vanaf de terminal.

Vanaf 1 juli 2016 zullen de douanebeambten niet langer aanwezig zijn gedurende de
nachtdienst (23:00-07:00 uur).
Daarnaast is de douane van plan om zijn beambten op termijn helemaal terug te trekken
uit het logistieke proces bij de terminals.
Daarom  kunnen  de  douanedoorvoerdocumenten  die  volgens  de  normale  procedure
worden  ingediend  niet  langer  worden  verwerkt  bij  de  terminals.  APM  Terminals
Rotterdam heeft  daarom besloten om de afhandeling hiervan te beëindigen vanaf  1
maart 2016.

Vereenvoudigde procedure wordt gehandhaafd
Voor  containers  waarvoor  transport  onder  douanetoezicht  is  vereist  kan  de
douanedoorvoerregeling  onder  de  vereenvoudigde  procedure  worden  gebruikt.
Doorvoerdocumenten  die  worden  afgegeven  onder  de  vereenvoudigde  procedure
moeten vooraf  worden aangemeld  in  Portbase onder  de  code  (MRN (= de code die
gebruikt  wordt in de administratie van de tijdelijke opslagfaciliteit/terminal).  Eenmaal
correct geregistreerd is er geen handmatige afhandeling door de douane meer nodig bij
de terminal. De container wordt automatisch vrijgegeven zodat de afhandeling van de
containers beduidend sneller kan verlopen waardoor het verblijf van vrachtwagens op de
terminal veel korter wordt.

Aanvang vervoerstermijn en borgstelling

Wij  willen  benadrukken  dat  de  vervoerstermijn  voor  de  vereenvoudigde
douanedocumenten  onmiddellijk  in  zal  gaan  evenals  de  borgstelling.  Het  is  de
verantwoordelijkheid  van  de  persoon  die  de  documenten  heeft  ingediend  om  dit
nauwkeurig te controleren.

Hoogachtend,

APM Terminals Rotterdam B.V.


