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NL
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NL

Situatie 2005 v 4.1

TIJD

Elektronische aanmelding, na inspectie aansluitend douanetechnische vrijgave
CLIENT

ZENDING

DOUANE

(1) Vooraanmelding =
Verzoek om verleggen
(2) Bepalen
wel of geen inspectie

(3) Wel inspectie
Toestemming verleggen

(4) Geen inspectie
Bericht met code

(5) Aanlanden van zending

(5) Aanlanden van zending

(7) Aangifte vervoer
(NCTS)

(11) Aangifte ten invoer

(6) Vervoer van zending naar
erkende inspectielocatie

(8) Beëindigen vervoer
(NCTS)

Inspectielocatie
buitengrens

(12) Fysieke inspectie

(14) Bericht met code

(9) Inslag entrepot

(10) TG; Onvolledige
aangifte ten invoer

(16) Uitslag entrepot gevolgd
door Aangifte ten invoer

(17) Aanvullen aangifte ten
invoer

(12) Fysieke inspectie

(14) Bericht met code

(18) Vrij verkeer Interne
Markt

(18) Vrij verkeer Interne
Markt
(20) Inleveren fytosanitair
certificaat (48 uur)

TIJD

Elektronische aanmelding, na inspectie aansluitend entrepot
CLIENT

ZENDING

DOUANE

(1) Vooraanmelding =
Verzoek om verleggen
(2) Bepalen
wel of geen inspectie

(3) Wel inspectie
Toestemming verleggen

(4) Geen inspectie
Bericht

(5) Aanlanden van zending

(6) Vervoer van zending

(12) Fysieke inspectie

(15) Geheel of gedeeltelijk
uitslag CLIENT entrepot

(15) Geheel of gedeeltelijk
uitslag CLIENT entrepot

(14) Bericht met code

(14) Bericht met code

(18) Vrij verkeer Interne
Markt

(5) Aanlanden van zending

(7) Aangifte vervoer
(NCTS)

(7) Aangifte vervoer
(NCTS)

(8) Beëindigen vervoer
(NCTS)

(8) Beëindigen vervoer
(NCTS)

(9) Inslag entrepot

(9) Inslag entrepot

(16) Uitslag entrepot gevolgd
door Aangifte ten invoer

(16) Uitslag entrepot gevolgd
door Aangifte ten invoer

(6) Vervoer van zending

(20) Inleveren fytosanitair
certificaat (48 uur)

(18) Vrij verkeer Interne
Markt

TIJD

Schriftelijke aanmelding
CLIENT

ZENDING

DOUANE

(1) Vooraanmelding =
Verzoek om verleggen
(2) Bepalen
wel of geen inspectie

(3a) Wel inspectie
Toestemming verleggen

(4a) Geen inspectie
Bericht met vrijgave

(5) Aanlanden van zending

(13) Document-controle en
waarmerken fytosanitair
vervoersdocument

(5) Aanlanden van zending

(13a) Document-controle en
vrijgave middels waarmerken fytosan. verv. doc.

(7) Aangifte vervoer
(NCTS)

(11) Aangifte ten invoer

Vervoer van zending naar
erkende inspectielocatie

(8) Beëindigen vervoer
(NCTS)

Inspectielocatie
buitengrens

(12) Fysieke inspectie en
waarmerken fytosanitair
vervoersdocument

(18) Vrij verkeer Interne
Markt

(9) Inslag entrepot

(10) TG; Onvolledige
aangifte ten invoer

(16) Uitslag entrepot gevolgd
door Aangifte ten invoer

(17) Aanvullen aangifte ten
invoer

(12) Fysieke inspectie en
waarmerken fytosanitair
vervoersdocument

(18) Vrij verkeer Interne
Markt

TIJD

Fytosanitaire inspectie verleggen naar andere lidstaat
CLIENT

ZENDING

DOUANE

(1) Vooraanmelding =
Verzoek om verleggen
(3) Toestemming verleggen

(5) Aanlanden van zending
(13) Document-controle en
waarmerken fytosanitair
vervoersdocument
(7) Aangifte vervoer
(NCTS)

(6) Vervoer van zending
naar lidstaat
(12) Fysieke inspectie
in lidstaat

TIJD

Transshipment (zee-zee; lucht-lucht)
CLIENT

ZENDING

DOUANE

(21) Sumiere aangifte

Vervoer van zending
Vervoer van zending
binnen gebied omschreven
binnen gebied omschreven
als luchthaven Schiphol of
als luchthaven Schiphol of
Rotterdams havengebied
Rotterdams havengebied

(5) Aanlanden van zending
luchthaven Schiphol

(5) Aanlanden van zending
Rotterdams havengebied

(6) Vervoer van zending

(24) Douane Goederen Volg
Systeem (DGVS)

(7) Aangifte vervoer
(NCTS)

(6) Vervoer van zending

(8) Beëindigen vervoer
(NCTS)

(22) Aangifte ten
wederuitvoer

(23) Buiten EU-grondgebied
gebracht

(22) Aangifte ten
wederuitvoer

TIJD

Transit (doorvoer van zee per as of lucht per as naar derde land)
CLIENT

ZENDING

DOUANE

(21) Sumiere aangifte

Het fytosanitair certificaat is
Het fytosanitair certificaat is
gericht aan een derde land
gericht aan een derde land
(5) Aanlanden van zending

(7) Aangifte vervoer
(NCTS)

(6) Vervoer van zending

(8) Beëindigen vervoer
(NCTS)

(22) Aangifte ten
wederuitvoer

(23) Buiten EU-grondgebied
gebracht

Het vervoer vindt plaats door de EU
Het vervoer vindt plaats door de EU
naar de buitengrens “aan de andere
naar de buitengrens “aan de andere
kant”. Aldaar wordt de aangifte ten
kant”. Aldaar wordt de aangifte ten
wederuitvoer gedaan.
wederuitvoer gedaan.

TIJD

Aankomst in andere lidstaat; na fytosanitaire inspectie aansluitend douanetechnische vrijgave in NL
CLIENT

ZENDING

(1) Vooraanmelding =
Verzoek om verleggen
(2) Bepalen
wel of geen inspectie

(3) Wel inspectie
Toestemming verleggen

(4) Geen inspectie
Bericht met code

(5) Aanlanden van zending

DOUANE

Zending land aan in lidstaat;
Zending land aan in lidstaat;
Document-controle afgerond en vervolgens afgifte van
Document-controle afgerond en vervolgens afgifte van
fytosanitair vervoersdocument, inspectie wordt verlegd
fytosanitair vervoersdocument, inspectie wordt verlegd
naar NL
naar NL
Aanmelding zending en verzoek voor inspectie.
Aanmelding zending en verzoek voor inspectie.
Bepaling wel of geen inspectie:
Bepaling wel of geen inspectie:
- wel inspectie: fytosanitair certificaat en fytosanitair
- wel inspectie: fytosanitair certificaat en fytosanitair
vervoersdocument tonen bij fysieke inspectie;
vervoersdocument tonen bij fysieke inspectie;
- geen inspectie: bericht met code; fytosanitair
-van
geen
inspectie: bericht met code; fytosanitair
(5) Aanlanden
zending
vervoersdocument
binnen 48 uur inleveren.
vervoersdocument binnen 48 uur inleveren.
(7) Aangifte vervoer
(NCTS)

(11) Aangifte ten invoer

(6) Vervoer van zending

(8) Beëindigen vervoer
(NCTS)

Inspectielocatie
buitengrens

(12) Fysieke inspectie

(14) Bericht met code

(9) Inslag entrepot

(10) TG; Onvolledige
aangifte ten invoer

(16) Uitslag entrepot gevolgd
door Aangifte ten invoer

(17) Aanvullen aangifte ten
invoer

(12) Fysieke inspectie

(14) Bericht met code

(18) Vrij verkeer Interne
Markt

(18) Vrij verkeer Interne
Markt
(20) Inleveren fytosanitair
certificaat (48 uur)

TIJD

Aankomst in andere lidstaat; na fytosanitaire inspectie aansluitend entrepot in NL
CLIENT

ZENDING

(1) Vooraanmelding =
Verzoek om verleggen
(2) Bepalen
wel of geen inspectie

(3) Wel inspectie
Toestemming verleggen

(4) Geen inspectie
Bericht

(5) Aanlanden van zending

(6) Vervoer van zending

(12) Fysieke inspectie

(15) Geheel of gedeeltelijk
uitslag CLIENT entrepot

(15) Geheel of gedeeltelijk
uitslag CLIENT entrepot

(14) Bericht met code

(14) Bericht met code

(18) Vrij verkeer Interne
Markt

DOUANE

Zending land aan in lidstaat;
Zending land aan in lidstaat;
Document-controle afgerond en vervolgens afgifte van
Document-controle afgerond en vervolgens afgifte van
fytosanitair vervoersdocument, inspectie wordt verlegd
fytosanitair vervoersdocument, inspectie wordt verlegd
naar NL
naar NL
Aanmelding zending en verzoek voor inspectie.
Aanmelding zending en verzoek voor inspectie.
Bepaling wel of geen inspectie:
Bepaling wel of geen inspectie:
- wel inspectie: fytosanitair certificaat en fytosanitair
- wel inspectie: fytosanitair certificaat en fytosanitair
vervoersdocument tonen bij fysieke inspectie;
vervoersdocument tonen bij fysieke inspectie;
- geen inspectie: bericht met code; fytosanitair
-van
geen
inspectie: bericht met code; fytosanitair
(5) Aanlanden
zending
vervoersdocument
binnen 48 uur inleveren.
vervoersdocument binnen 48 uur inleveren.
(7) Aangifte vervoer
(NCTS)

(7) Aangifte vervoer
(NCTS)

(8) Beëindigen vervoer
(NCTS)

(8) Beëindigen vervoer
(NCTS)

(9) Inslag entrepot

(9) Inslag entrepot

(16) Uitslag entrepot gevolgd
door Aangifte ten invoer

(16) Uitslag entrepot gevolgd
door Aangifte ten invoer

(6) Vervoer van zending

(20) Inleveren fytosanitair
certificaat (48 uur)

(18) Vrij verkeer Interne
Markt

TIJD

Aankomst en fytosanitaire inspectie in andere lidstaat en douanetechnische vrijgave in NL
CLIENT

ZENDING

(1) Vooraanmelding =
Verzoek om verleggen
(2) Bepalen
wel of geen inspectie

(3) Wel inspectie
Toestemming verleggen

DOUANE
Zending land aan in lidstaat;
Zending land aan in lidstaat;
Document-, Identiteit- en Fytosanitaire controle afgerond en
Document-, Identiteit- en Fytosanitaire controle afgerond en
vervolgens afgifte fytosanitair vervoersdocument, zending is
vervolgens afgifte fytosanitair vervoersdocument, zending is
fytosanitair vrij.
fytosanitair vrij.
Aanmelding zending.
Aanmelding zending.
Geen inspectie: bericht met code; fytosanitair
Geen inspectie: bericht met code; fytosanitair
vervoersdocument binnen 48 uur inleveren.
vervoersdocument binnen 48 uur inleveren.

(4) Geen inspectie
Bericht met code

(5) Aanlanden van zending

(5) Aanlanden van zending

(7) Aangifte vervoer
(NCTS)

(11) Aangifte ten invoer

(6) Vervoer van zending

(8) Beëindigen vervoer
(NCTS)

Inspectielocatie
buitengrens

(9) Inslag entrepot

(12) Fysieke inspectie

(14) Bericht met code

(12) Fysieke inspectie

(14) Bericht met code

(18) Vrij verkeer Interne
Markt

(10) TG; Onvolledige
aangifte ten invoer

(18) Vrij verkeer Interne
Markt
(20) Inleveren fytosanitair
certificaat (48 uur)

ALTERNATIEF
ALTERNATIEF
Zending land aan in lidstaat;
Zending land aan in lidstaat;
Document-, Identiteit- en
Document-, Identiteit- en
Fytosanitaire controle afgerond en
Fytosanitaire
controle
afgerond
en
(16) Uitslag entrepot
gevolgd
(17)
Aanvullen
aangifte
ten
vervolgens
afgifte
fytosanitair
door Aangifte ten invoer
invoer
vervolgens afgifte
fytosanitair
vervoersdocument, zending is
vervoersdocument, zending is
fytosanitair vrij.
fytosanitair vrij.
Schriftelijke aangifte ten invoer kan
Schriftelijke aangifte ten invoer kan
worden afgerond met fytosanitair
worden afgerond met fytosanitair
vervoersdocument.
vervoersdocument.

TIJD

Aankomst in andere lidstaat: schriftelijke aanmelding
CLIENT

ZENDING

DOUANE

(1) Vooraanmelding =
Verzoek om verleggen
(2) Bepalen
wel of geen inspectie

(3) Wel inspectie
Toestemming verleggen

(4) Geen inspectie
Bericht met vrijgave

(5) Aanlanden van zending

Aanlanden zending in lidstaat en
Aanlanden zending in lidstaat en
Identiteit- en Fytosanitaire controle wordt
Identiteit- en Fytosanitaire controle wordt
verlegd naar NL.
verlegd naar NL.
Document-controle afgerond en
Document-controle afgerond en
vervolgens afgifte fytosanitair
vervolgens afgifte fytosanitair
vervoersdocument, inspectie wordt
vervoersdocument, inspectie wordt
verlegd naar NL.
verlegd naar NL.
Aanmelding zending en verzoek voor
Aanmelding zending en verzoek voor
inspectie.
inspectie.
Fysieke inspectie: fytosanitair certificaat
Fysieke inspectie: fytosanitair certificaat
en fytosanitair vervoersdocument tonen
en fytosanitair vervoersdocument tonen
bij fysieke inspectie.
bij fysieke inspectie.

Aanlanden zending in lidstaat en wordt
Aanlanden zending in lidstaat en wordt
in lidstaat fytosanitair vrijgegeven.
in lidstaat fytosanitair vrijgegeven.
Document-, Identiteit- en Fytosanitaire
Document-, Identiteit- en Fytosanitaire
controle afgerond en vervolgens afgifte
controle afgerond en vervolgens afgifte
fytosanitair vervoersdocument, zending
fytosanitair vervoersdocument, zending
is fytosanitair vrij.
is fytosanitair vrij.
Schriftelijke aangifte ten invoer kan
Schriftelijke aangifte ten invoer kan
worden afgerond met fytosanitair
worden afgerond met fytosanitair
vervoersdocument.
vervoersdocument.

(13) Document-controle en
waarmerken fytosanitair
vervoersdocument

(5) Aanlanden van zending

Document-controle en vrijgave middels waarmerken
fytosanitair vervoersdoc.

(7) Aangifte vervoer
(NCTS)

(11) Aangifte ten invoer

Vervoer van zending naar
erkende inspectielocatie

(8) Beëindigen vervoer
(NCTS)

Inspectielocatie
buitengrens

(12) Fysieke inspectie en
waarmerken fytosanitair
vervoersdocument

(18) Vrij verkeer Interne
Markt

(9) Inslag entrepot

(10) TG; Onvolledige
aangifte ten invoer

(16) Uitslag entrepot gevolgd
door Aangifte ten invoer

(17) Aanvullen aangifte ten
invoer

(12) Fysieke inspectie en
waarmerken fytosanitair
vervoersdocument

(18) Vrij verkeer Interne
Markt

Plantenziektenkundige Dienst
Stroomschema importproces

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn
Onderstaande nummers zijn gekoppeld aan de processtappen in het stroomschema. Per nummer
wordt een beschrijving van de processtap gegeven.
1. De documentcontrole (document = fyto-certificaat) wordt gebaseerd op de elektronische
vooraanmelding. Indien de vooraanmelding wordt geaccepteerd dan wordt daarmee de dcontrole geacht te zijn uitgevoerd. De PD controleert het originele certificaat tijdens de
inspectie of achteraf indien de zending is vrijgevallen van inspectie.
Indien tijdens de zgn. “origineel-controle” blijkt dat de vooraanmelding niet overeen stemt
met het document; het document niet de juiste aanduidingen bevat; het document niet
origineel is; kan dit gevolgen hebben voor de mogelijkheid van het bedrijf om op deze
wijze de document-controle uit te laten voeren.
1a. Schriftelijke vooraanmelding wordt gedaan via een faxaanvraag. Zie hiervoor de pagina
Vooraanmelden.
2. Voor percentages zie ‘Minimum inspectiepercentages reduced checks’ op de pagina
Vooraanmelden.
3. Als een zending geïnspecteerd moet worden, wordt de melding gedaan dat verlegging
naar de aangegeven inspectielocatie akkoord is. Bij een verlegging binnen Nederland
wordt géén fytosanitair vervoersdocument opgemaakt. Het originele document (fyto)
vergezelt de zending tot aan het moment van inspectie.
3a. Als een zending geïnspecteerd moet worden, wordt hiervan melding gedaan. Vervolgens
kunnen zich twee situaties voordoen.
A.

De inspectielocatie ligt binnen “Douane-gebied Rotterdam” of binnen “Douanegebied Schiphol”. Omschrijving:
Het Rotterdamse havengebied:
1. de havens, vaarwaters, stations en luchtvaartterreinen alsmede de
aansluitende haven- en industrieterreinen in de gemeenten Rotterdam,
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse en Rozenburg, alsmede
2. de niet onder 1. begrepen industrieterreinen in de gemeente Rotterdam
gelegen in het door de autowegen A20, A16, A15 en A4 omsloten gedeelte
en ten noorden van de Groene-Kruisweg, alsmede
3. de niet onder 1. begrepen industrieterreinen gelegen aan de GroeneKruisweg in de gemeente Spijkenisse;
4. de industrieterreinen in de gemeente Albrandswaard gelegen ten noorden
van de Groene-Kruisweg.
De luchthaven Schiphol:
Het gehele terrein van de luchthaven Schiphol, (N.V.L.S.), inclusief de
vrachtarealen Schiphol-Oost, Schiphol-Zuid en het Nieuwe gebied SchipholZuidoost (Schiphol Rijk); Het industrieterrein "Hoek" in de gemeente
Hoofddorp, ten oosten van de Rijnlanderweg; Het industrieterrein
"Rozenburg".
In deze gevallen hoeft geen fytosanitair vervoersdocument te worden opgemaakt.
Ieder locatie binnen deze gebieden wordt namelijk opgevat als “eerste punt van
binnenkomst”. Daarmee is formeel gezien geen sprake van verlegging. Wel
moeten transport en opslag binnen deze gebieden aan de gestelde voorwaarden
voldoen.
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B.

De inspectielocatie ligt elders in het land.
Het bericht dat de zending geïnspecteerd moet worden is tevens toestemming
verlegging naar de aangegeven inspectielocatie akkoord is. Voor vervoer naar de
betreffende locatie dient een fytosanitair vervoersdocument (model 99) opgemaakt
te worden. Het originele document (fyto) vergezelt de zending tot aan het
moment van inspectie.

4. Als een zending niet geïnspecteerd hoeft te worden, zijn vanaf dat moment de
fytosanitaire restricties opgeheven. Het systeem genereert een P2 code waarmee de
aangifte ten invoer bij de douane kan worden gedaan (entrepot: code pas op het moment
van uitslag). Verlegging van de zending is niet aan de orde.
4a. Als een zending niet geïnspecteerd hoeft te worden, zijn vanaf dat moment de
fytosanitaire restricties opgeheven. Op het bericht aan de importeur wordt aangegeven
dat de zending niet geïnspecteerd hoeft te worden. Vrijgave van de zending gebeurt
vervolgens door het door de PD geldig maken van het vervoersdocument, waarbij het
vakje “release” wordt aangekruist. Verlegging van de zending is niet aan de orde.
5. De zending komt aan.
6. Aan het vervoer van een zending welke nog geïnspecteerd moet worden, worden
voorwaarden gesteld. Zie de pagina Verleggen voor meer informatie.
7. De zending is nog niet ingevoerd en staat nog onder douane-toezicht. (Zie www.douane.nl
voor meer informatie). In NCTS moet een aangifte vervoer worden gedaan.
8. Het douane-vervoer wordt beëindigd op het moment van aankomst op de inspectielocatie.
9. Bij aankomst in een entrepot vindt inslag in het entrepot plaats.
10. Bij aankomst op een TG-lokatie wordt een onvolledige aangifte ten invoer gedaan.
11. Nadat de zending is aangeland kan met behulp van de code de aangifte ten invoer worden
gedaan.
12. De zending wordt geïnspecteerd. Onderdeel van deze inspectie is de “origineel-controle”
(zie 1.). Het originele fyto blijft daarom de zending vergezellen tot aan het moment van
inspectie.
Aan de keuringspost worden enkele voorwaarden gesteld. Zie de pagina Eisen aan
erkende inspectielocatie.
In geval van schriftelijke aanmelding: na de inspectie wordt het fytosanitair
vervoersdocument gewaarmerkt.
13. Na de D-controle (a.d.h.v. CLIENT of schriftelijke toestemming) en met de toestemming van
de verlegging kan het fytosanitair vervoersdocument wordt gewaarmerkt.
13a. Zie 4a.
14. Op basis van het resultaat van de inspectie wordt een code aan de aangever verstrekt.
15. Voor de zending, die fytosanitair vrij is, kan voor de gehele of gedeeltelijke zending een
code worden aangevraagd.
16. De zending wordt uitgeslagen uit het entrepot en vervolgens wordt met behulp van de
code de aangifte ten invoer gedaan.
17. Met behulp van de code kan de eerder gedane onvolledige aangifte worden aangevuld.
Daarvoor dient de code aan de Douane te worden doorgegeven, die vervolgens de
aanvulling realiseert.
Versie 2.0
Datum: 05-09-2006

-2–

Plantenziektenkundige Dienst
Stroomschema importproces

18. De zending is vrij beschikbaar voor het handelsverkeer.
20. Het originele fyto-certificaat moet binnen 2 werkdagen na het gewenste
inspectietijdstip worden ingeleverd bij Plantenziektenkundige Dienst. Op het certificaat
moet het Douane-aangiftenummer worden vermeld. 1
21. Bij aanlanden van een zending moet tenminste de zgn. summiere aangifte bij de Douane
gedaan worden.
22. Als de zending het grondgebied van de EU weer verlaat moet de eerder gedane summier
aangifte worden afgewikkeld met een aangifte ten wederuitvoer.
23. De zending wordt buiten EU-grondgebied gebracht.
24. Het DGVS (Douane Goederen Volg Systeem) fungeert binnen het gebied Schiphol in plaats
van douane-vervoer.

1

De positie van vakje 20 is verschillend in de diverse schema’s. Hiermee is gepoogd om de
verwachte tijdsdoorloop zo goed mogelijk te volgen. Bij directe invoer zal de termijn van 2
werkdagen na het gewenste inspectietijdstip meestal pas verstrijken als de zending al in het vrije
verkeer is gebracht. In geval van entrepot zal de termijn van 2 werkdagen meestal eerder
verstreken zijn dan dat de zending (of een gedeelte daarvan) in het vrije verkeer wordt gebracht.
Maatgevend voor de termijn van 2 werkdagen is het moment van het gewenste inspectietijdstip.
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