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ePIC-gebruikershandleiding voor douane
Wat is een RIN?
Een RIN is een uniek identifienummer dat gekoppeld is aan alle uitvoer die binnen het ePICsysteem wordt beheerd. Een RIN is een alfanumerieke identificator bestaande uit tien
karakters. De geldigheidsperiode van een RIN kan tot één kalenderjaar zijn en alle RIN's
verlopen op 31 december van het jaar van uitvoer. Mocht de exporteur in het jaar daarna
dezelfde stof naar hetzelfde invoerende land willen uitvoeren, is een nieuw RIN vereist.
Gedurende de geldigheidsperiode van het RIN kan een exporteur de betreffende stof of het
betreffende mengsel of voorwerp meerdere keren naar het betreffende invoerende land
uitvoeren (d.w.z. het RIN geldt niet voor slechts één specifieke verzending, maar voor een
bepaalde periode), zolang aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.
Vanuit het oogpunt van de douane kan het RIN twee verschillende statussen hebben: “Uitvoer
toegestaan” of “Uitvoer niet toegestaan”.
Type kennisgeving
Een actief RIN is vereist voor de uitvoer van een aan deze verordening onderworpen
stof/mengsel/voorwerp. Exporteurs kunnen een RIN aanvragen onder twee verschillende
omstandigheden, die op de resultatenpagina zullen worden geïdentificeerd aan de hand van de
informatie onder “Type kennisgeving”:
•

•

“Export notification” (kennisgeving van uitvoer) is het meest voorkomende geval. De
hoeveelheden die met dit type RIN kunnen worden verzonden zijn – vanuit het oogpunt
van de EU – onbeperkt. Een RIN voor een kennisgeving van uitvoer begint altijd met
een “1”.
“Special RIN” (speciaal RIN) identificeert de uitvoer van PIC-stoffen die (om diverse
redenen) niet onderworpen zijn aan een kennisgeving van uitvoer maar nog altijd een
RIN vereisen voor het vergemakkelijken van douaneprocessen. Een speciaal RIN begint
altijd met een “0”.

Toegang tot ePIC en ophalen van gegevens over uitvoer
Zodra de gebruiker op de douane-interface voor ePIC komt, krijgt hij/zij de startpagina van de
applicatie te zien (Figuur 1). Deze bestaat uit twee hoofdblokken: het zijmenu links en het deel
voor het ophalen en weergeven van gegevens over uitvoer.
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Figuur 1: Startpagina van ePIC voor douane

In het zijmenu links staan koppelingen die nuttig kunnen zijn voor douanebeambten:
•
•
•

lijst van chemische stoffen die onderworpen zijn aan Verordening (EU) nr. 649/2012
(PIC-verordening);
lijst van contactgegevens voor de aangewezen nationale instanties van de EU
(Designated National Authorities, DNA) – ingeval er meer toelichting over de export
nodig is;
link om contact op te nemen met de ECHA-helpdesk in geval van technische problemen
met de applicatie.

Voor het ophalen van gegevens over de vraag of de uitvoer al dan niet mag plaatsvinden,
dient de douanebeambte het RIN in te vullen (dit moet beschikbaar zijn in kader 44 van het ED
– Enig document) en het land van eindbestemming van de verzending te kiezen uit de
vervolgkeuzelijst (Figuur 2).
Figuur 2: Invoer van gegevens

Als beide velden zijn ingevuld, dient de gebruiker op de knop “Check” (controleren) te klikken
om de gegevens op te halen. De zoekopdracht zal een van de volgende uitkomsten hebben:
1. RIN is actief en uitvoer mag plaatsvinden. De melding “Export allowed” (uitvoer
toegestaan) wordt samen met de volgende gegevens weergegeven:
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a.
b.
c.
d.

Type kennisgeving
Geldigheidsperiode van de uitvoer
Chemische naam
Numerieke identificatoren voor de stof (EG-/CAS-/CUS-/CN-codes), afhankelijk
van de beschikbaarheid ervan
e. Contactgegevens van de exporteur
f. Verwachte datum van uitvoer
g. Invoerend land
h. Uitvoerende EU-lidstaat

Figuur 3: Uitvoer toegestaan

2. RIN is inactief en uitvoer mag niet plaatsvinden. De melding “Export not allowed”
(uitvoer niet toegestaan) wordt samen met de volgende gegevens weergegeven:
a. Soort uitvoer
b. Chemische naam
c. Numerieke identificatoren voor de stof (EG-/CAS-/CUS-/CN-codes), afhankelijk
van de beschikbaarheid ervan
d. Contactgegevens van de exporteur
e. Verwachte datum van uitvoer
f. Invoerend land
g. Uitvoerende EU-lidstaat
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Figuur 4: Uitvoer niet toegestaan

3. Ingevoerde
gegevenscombinatie
is
niet
correct.
Als
de
ingevoerde
gegevenscombinatie niet naar een bestaande combinatie van RIN + invoerend land
verwijst, wordt de volgende foutmelding weergegeven: “RIN and/or importing country
not found” (RIN en/of invoerend land niet gevonden).
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