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goed transport.
Spoornieuws hoopt met deze bijdrage dat dit basisdocument niet
langer een onbekende en een onbeminde blijÍt voor degenen die
er beroepshalve of toevallig mee
geconf ronteerd worden.

Deze internationale vrachtbrieÍ
C 41Ol412en de bijlage C
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Een nieuwe internationale vracht-

422zul

len binnenkort ook gebruikt worden in binnenverkeer voor het vervoer van volledige wagenladingen. Het specifieke document
"binnenverkeer" zal verdwijnen
en zal dus vervangen worden door

Deze uitgave geschiedt ongerekend de

bestaande tariÍaire beschikkingen en
dienstregelingen en hun latere wijzigingen.
Verantwoordel ijke uitgever
lvl. Placke " Brussel

:

Fledactie:
Ravensteinstraat 36 bus 7
1000 Brussel
re|.021525 36 84
Lay out: P. Funken - Brussel
Drukkerij : Hoorens Printing, Kortrijk-Heule
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TARIËF
De nieuwe internationale vracht-

brief toegelicht: 1 tot 16

B NIEUWS

Nieuwe teleÍoonnummers voor
de NMBS-dispatchings : lV
Een "verzameling van de goederenwagens": lV
De internationale vrachtbrief ook
voor het binnenverkeer: V tot Vll

brief doet zijn intrede op 1 ianuari
1986. Dus zeker een gelegenheid
om onze lezers uitgebreid in te

lichten omtrent het gebruik van

dit document en de wijze waarop
het moet ingevuld worden. Er bestaat trouwens ook een internationale reglementering die ons
verplicht deze wijziging ruim kenbaar te maken... vandaar dat dit

nummer bijna integraal aan de
vrachtbrief is gewijd.
De theoretische tekst wordt begeleid met enkele sprekende voorbeelden en wij hebben ernaar gestreefd om zo duideliik mogelijk
te zijn.
Het niet correct invullen van een
vrachtbrieÍ kan voor heel wat narigheid zorgen. Zo kunnen de goe-

CONTAINER
Uitbreiding van het lntercontainer-

wagenpark: IV

deren bijvoorbeeld tijdelijk opgehouden worden omdat de expediteur slordig was en de gegevens
onduidelijk had ingevuld.
De vrachtbrief is voor de spoorweg niet enkel het middel om het
adres van de bestemmeling te
kennen: het is de eigenlijke vervoersovereenkomst en geldt als

enig document in geval van betwisting. Het verplicht correct gebruik en hét invullen volgens de
off iciële beschikkingen betekent
eveneens een garantie voor een

de internationale vrachtbrieÍ, ongeacht de bestemming vàn de
wagens. Tekst en uitleg over de-

ze wijziging - met illustraties

-

vindt u achteraan dit nummer.
De oplage van ons

informatieblad

werd voor de gelegenheid verhoogd, zodat lezers die het even.

tueel wensen bijkomende exemplaren kunnen bekomen.
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l9E5 was een jubileumjaar voor onze Belgische spoorwegen. Een handels-

activiteit die in België 150 jaar standhoudt, dat betekende een respectabele verjaardag die met de nodige luister werd gevierd. Op het gebied van het goederenvervoer richtten we ons naar de toekomst, naar de vooruitgang.

o

In de lente hebben onze commerciële vertegenwoordigers in hun respectieve
ambtsgebieden de nagelnieuwe Hbis-tt-wagen aan de klanten voorgesteld. En deze
wagen is sindsdien geëvolueerd tot een symbool. Het symbool van de vastberaden
wil die bij de NMBS heerst om een aangepast en prestatiegericht rrwerktuigrr ter
beschikking te stellen van alle ondernemingen; klein, middelgroot of groot.
In de herfst reikte de NMBS de verhuurmaatschappijen van gespecialiseerd
materieel de behulpzame hand bij de samenstelling en de voorstelling in het Banse
land van een kleurige trein met P-wagens. Deze trein was de veruiterlijking van
de nauwe samenwerking tussen de NMBS en de privé-sector. Een samenwerking die
er op gericht is om het technisch hoogwaardig transportaanbod uit te breiden
het geschikt te maken voor de meest diverse produkten.

en

Het iaar was dus gericht naar het rollend materieel, een rrrollendt' jaar

als

u wil.

1986 kondigt zich aan op een totaal andere basis. Het rollend materieel
wordt door de klant beladen, en dan komt het er op aan de goederen zo goed en
zo snel mogelijk ter bestemming te brengen .teten concurrerende prijzen.
De specialisten die het spoorwegaanbod commercialiseren buigen zich reeds
enkele jaren over de problematiek van de verkeersstructuur, van de leveringstermijnen en van de rangeerstations. Nieuwe rentabiliteitsnormen werden vastgesteld
en regio per regio werd uitgekiend welke maatregelen er dienden te worden genomen om deze normen toe te passen. Nadien werd per verkeersas het vervoerssche-

o
o

Aldus werd een nieuw algemeen vervoerplan uitgewerkt

rl

oo

-

\-

een herwerking van

het exploitatiemodel - dat in de loop van het jaar operationeel wordt. Onze klanten zullen uitvoerig geinÍormeerd worden zodat zij tenvolle kunnen genieten van de
voordelen die deze nieuwe organisatie biedt.

Ook voor het stukgoedverkeer wordt l9E6 een jaar van belangrijke vernieuwingen, zowel voor het binnenverkeer als voor het internationaal verkeer. Het objectief
is het aanbod van NMBS-CoIli kwalitatieÍ en kwantitatief te verhogen.

Ik

wens dat dit jaar op het beroepsvlak voor u in alle opzichten mag slagen.
wens eveneens dat u, in deze context van spoorwegrenovatie, in ons een
waardige partner moge ontdekken die meer dan ooit een hecht verlengstuk van uw

En

ik

(

a

ma herdacht voor een adequate dienstverlening.

r
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o

activiteiten zal zijn.

F. DE HAECK
Handelsdirecteur
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NIEUWE
DISPATCHINGS
NIEUWE

INTERCONTAINER

TELEFOONNUMMERS

ZIJN WAGENPARK

ln een vorig nummer publiceerden we de contactnummers van
de dispatchings waar de klant terecht kon om informatie te bekomen over de uitvoering van zijn
transport.
Op 28 oktober ll. werden de telefoonnummers van de NMBS ge-

Onlangs heeÍt men bij lntercontainer beslist om het wagenpark
gevoelig uit te breiden. 600 wagens van 80 voet met drie draaistellen en met centrale articulatie voor het vervoer van contai-

wijzigd. Hierna drukken wij een

Het wagenpark van lntercontainer

lijst af met de nieuwe dispatchingnummers. Deze vervangt gedeeltelilk de vorige.

telt reeds 100 dergelijke wagens.
Gevoegd bii de 2.442 eenheden

Organisatiedienst E 1 3.4
Frankrijkstraat 85" 1070 Brussel
Telefoon
voor het vervoer van
ertsen, chemische produkten, me021 525 31 96:

talen en suiker;
021 525 41 44: voor het vervoer van
vaste brandstoffen (steenkool, cokes) en auto's;
021525 41 07: voor het vervoer van
petroleumprodu kten ;
021525 31 39: voor het vervoer van

VERZAMELING
VAN
NMBS.WAGENS

VERGROOT

ners worden nog dit jaar besteld.

De levering is voorzien voor 1987.

van 40 voet met assen en van 60
voet met draaistellen, bereikt de

totale vervoeÍscapaciteit

7.316

eenheden van 20 voet" Met deze

wagens verricht lntercontainer
ongeveer 45o/o van het globale
verkeer, dat opklom tot 825.000
TEU in 1984. Het overige vervoer

geschiedt met het gespeciali-

seeÍd materieelvan de aangesloten spoorwegnetten.

Enkele technische kenmerken
van de nieuwe wagen:
Lengte:25.860 mm

Nuttige lengte:

voet
Hoogte van de laadvloer:
B0

1.170 mm

Maximale last: 88 ton
Tarra: 26 ton
Minimum bochtstraal : 75 meter
Vastzetting van de containers
door opkl apbare vastzetstukken.

De Directie van het Materieel van
de NMBS heeft neteen volledige

verzameling technische steekkaarten omvattende het gehele
Bel

gische wagenpark uitgegeven.

Het is een lijvig boek waarin

u

naast de gedetailleerde schema's

van alle wagens, ook de technische steekkaarten gepubliceerd
door Spoornieuws aantreÍt.
Het boek is enkel bestemd voor
professioneel gebruik. Het werd
verdeeld aan alle geïnteresseerde
diensten van de NMBS. Alle per-

sonen die beroepshalve in aanmerking komen met goederenvervoer per spoor en die geïnteresseeà zijn in deze uitgave, kunnen ze bekomen mits storting
van 1.000 F op rekeningnummer
000-0249600-19 van de Directie
Aankopen N M BS, Frankriikstraat
89 te 1070 Brussel, met vermelding van "Veaameling NMBS-wa-

-A

landbouwprodukten, groefpro-

gens

dukten en alle andere goederen.
Dienst inlichtingen E 15.1
Centrale dispatching

ook rechtstreeks aangekocht wor-

02 I 520 72 92 oÍ 02 I 525 21 19
De nummers van de regionale
dispatchings werden niet gewijzigd en blijven dus geldig.

Tel.

81.51". Het boek kan

den bij het Bureau lnlichtingen
en Aanbestedingen A 8't.51 op
voornoemd adres.

Toelichting voor
het gebruik en
de behandeling
van de
internationale
vrachtbrief
A. Algemene Bepalingen
1. Het model van de internationale vrachtbrieÍ bestaat

uit

-

kleeft een controle-etiket in vak 82 van de geleidebrieÍ
en het verzendingsblad,

blad 1: origineel van de vrachtbrieÍ (dat met het goed aan
de geadresseerde wordt gegeven)

-

vult de overige voor de spoorweg bestemde vakken op
de voorzijde en eventueel op de keerzijde in, met inbegrip van de vereiste bevrachtingssecties.

een stel van 5 genummerde bladen, nl.:

blad 2: geleidebrief (verantwoordingsstuk waarop

alle

kosten voorkomen; het begeleidt de zending tot het station
van bestemming of herinschrijving en wordt bewaard door
de spoorweg waarvan dit station aÍhangt)

blad 3: aankomstblad (dat de zending begeleidt tot het
station van bestemming en door de spoorueg van aankomst wordt bewaard, behalve andersluidend voorschrift
van dit net)1
blad 4: duplicaat-vrachtbrief (die, na de aanneming van
het goed, aan de afzender wordt teruggegeven)
blad 5: verzendingsblad (dat door de spoorweg van aÍzending wordt bewaard).

Vervolgens scheurt hij de duplicaat-vrachtbrief en het verzendingsblad van het stel, overhandigt de duplicaat-vrachtbrief aan de afzender en houdt het verzendingsblad op het
station van afzending. Het carbonpapier moet worden verwijderd (zie ook PIM 427, alinea 3).
Het origineel van de vrachtbrief, de geleidebrieÍ en het aan-

komstblad begeleiden de zending tot aan het station van
bestemming (uitzonderingen: zie cijfer 1 onderaan).

3. De vrachtbrief wordt bovendien gebruikt als verrekeningsformulier in geval van

-

De bladen zijn aan de bovenzijde samengevoegd.

De aÍzender biedt de vrachtbrief, waarvan hij de vakken
links van de groene vet gedrukte lijn heeft ingevuld, aan (zie

DCU

-

I ad artikel 12 CIM). De bediende

oÍ

-

2.Behandeling van de vrachtbrieÍ:

naneming van een bedrag, nadat hiertoe vooraf toestemming is gegeven
naneming van een bedrag bij terugzending van een frankeringsnota na herinschrijving.

De werkwijze is onder letter D hierna beschreven.

van de spoorweg

schrijft in vak 82 de code van het land en van het station,
alsmede het vertreknummer van het onder E hierna beschreven controle-etiket,

' lr*rrrige landen is het aankomstblad een douanedocument dat
aan de douane moet worden overhandigd.

tr
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B. Voorzijde van de vrachtbrief

1"rr" 5 braden)

Algemeen

De stippellijnen die bepaalde vakken begrenzen,

Nota:

mogen worden overschreden als er in een vak onvoldoende plaats is; men moet er dan wel voor zorgen dat de aanduidingen in de vakken waarin geschreven wordt, duidelijk blijven.

"@

AÍzender: De afzender moet zijn naam en zijn juiste
adres vermelden.

.@

lndien de op het station van aÍzending van kracht
zijnde voorschriften het vereisen, moet de aÍzender
bij zijn naam en adres zijn beschreven, gedrukte of
gestempelde handtekening plaatsen.

*

zo mogelijk zijn klantencode vermelden (zie DCU 7 ad artikel 13 CIM).
@

*

lndien de afzender de klantencode van de geadresseerde kent, moet hij die in dit vakje vermelden (zie
DCU 2 ad art. 13 CIM).

De ladingsbenodigdheden moeten worden

ver-

meld overeenkomstig DCU 9 ad art. 13 ClM,

@ De containers overeenkomstig art. 5 en 10 van Bijlage lll CIM (RlCo).

* @ Verklaringen:

lndien er in die vakken onvoldoende plaats is, dient
gebruik te worden gemaakt van vak 25 oÍ eventueel van aanvullingsbladen (zie hierna onder vak
32) die bij de vrachtbrief moeten worden gevoegd.

Dit vak is bestemd voor verklaringen
van de aÍzender (cÍ. art. 13, 19, 26 enz. CIM) zoals:

-

door de afzender in te vullen
door de spoorweg in te vullen

lndien de spoonreg van bestemming het voorschrijft, vermeldt het station van bestemming de
klantencode van de geadresseerde in dit vakje, voor
zover de code er al niet in voorkomt.

/íï\ De aÍzender moet

lndien de spoorweg van aÍzending het voorschrijft,
moet het station van aÍzending de klantencode vermelden, tenzij die al opgegeven is.

*
+

verklaring voor de vervulling van de door de
douane en andere overheidsinstanties vereiste
formaliteiten;

-

eventuele aanwijzing van een gevolmachtigde;

* @ Uitwisselingspaletten: Het aantal uit te wisselen

"EUR' platte paletten en "EUR" boxpaletten inschrijven volgens DCU 9 ad art. 13 CIM indien zij binnen
de Europese Pool van platte paletten of de Euro-

eventuele verklaring van de aÍzender: "Geadresseerde niet gemachtigd nadere opdrachten te geven";

.@
-@

-

andere in de wetten of reglementen bepaalde
verklaringen, zoals erkenning van de aÍwezigheid oÍ de gebrekkigheid van de verpakking,
toestemming van de afzender voor het laden van
de goederen op het dek van een schip enz.,

-

verzoek tot bij-ijzen onderweg;

-

aantal begeleiders of de aanduiding "zonder be-

-

eventuele vermelding: "Gesloten wagen gevraagd" wanneer hij vraagt een gesloten wagen ter
beschikking te stellen voor goederen die krachtens de tarieven in open wagens moeten vervoerd
worden.

verzoek tot verzorging van levende dieren onder-

pese Poolvoor boxpaletten gewisseld worden, of inschrijving van een Sint-Andrieskruis indien de "EUR"-

uitwisseling paletten betreÍt die niet binnen de Europese Pool voor platte paletten of de Europese Pool
voor boxpaletten uitgewisseld moeten worden.

. @ Wagens: Voor zendingen die de afzender moet la-

den, moet deze het nummer van de wagen als volgt
vermelden (DCU 6 ad art. 13 CIM):

weg;

0185 137 0315

geleider";

"@

.@
Referentie afzender Nr.: eventuele vermelding van
een reÍerentienummer van de afzender/exporteur.
Geadresseerde: De afzender vermeldt de naam van
de geadresseerde alsmede diens juiste adres (met
inbegrip van het land). Als geadresseerde mag

slechts één natuurlijke persoon oÍ rechtspersoon
worden vermeld.

I

De tarra moet alleen worden'vermeld bij particuliere
wagens.

lnlichtingen voor de geadresseerde: De afzender
mag bij wijze van inlichting voor de geadresseerde
de in artikel 13, § 3 CIM genoemde aanduidingen
vermelden zonder dat hier enige verplichting oÍ
verantwoordelijkheid voor de spoorweg uit voortvloeit. Onder dezelfde voorwaarden mag hij eventueel het adres waar de zending moet worden aÍgeleverd en het referentienummer van de
geadresseerde/importateur invullen.

*@ Frankeringsvoorschrift: ln te vullen

door de alzender overeenkomstig art. 15, § 2 CIM en DCU 3 en 4
van genoemd artikel.
1. Franco vracht /ClM art. 15 § 2a)

1'-

DCU 3

De afzender neemt voor zijn rekening alleen

de

vrachtprijs voor het hele traject.
Eà M".tb" dbíf.;".h,t**.t
l-

Fr".k"*@

y compris met inbegrip

van

srehe

Einschliesslich o

art 15

§ 2l

lm,i[ffi!]:íí'
lusqu

a.lol
Franco de tous írais
Franco alle kosten
Franko alleÍ Kosten

II

I

I

3.

(somme déterminée)
(bepaald bedÍag)
(bestimmter Betrag)

Franco pour
Franco vooÍ
FÍanko

o

i0
N.B. - indien mogelijk, de kosten in vak 22 aanduiden in code, volgens Bijlage I PlM, zoniet in letters;
- de door de afzender ten laste genomen kosten
worden berekend voor het hele traject.

2. Franco vracht inbegrepen... /ClM art. 15 § 2a)

2"-DCU4

De afzender neemt voor zijn rekening de vrachtprijs
en de vermelde kosten voor het hele traject.

?2)

Menrion d'aíÍranchissem""i

ffir

ii:;;!;;inl'

jusqu'à -

tot

I
L

bis o

1

I

l4ll

-F;;";;,

[--

I
l,
I

:5 2,8

(somme déterminée)
(bepaald bedÍag)
(bestimmteí Betrag)

13. Franco voor

'

Fcanko

6'7

I

I

3

lltt

I

zie ' siehe

Menrion d'aírranchisseme^1,

I

art

15 §

2)

"t"'í;ïï'ili;",'[ïïno;[n,"ï:t::ïï:Jli:ï,,y"ir

lXl

Franco de oort

FI::;:;:::II

iusqu'à tot'bis

II

o

N.B. - de afzender bepaalt het gedeelte van het traject waarvoor hij de vracht te zijnen laste neemt, döor
het punt aan te geven waarop de tarieven van twee
buurlanden op elkaar aanstoten.

3. Franco vracht tot.., /ClM art. 15 § 2a) 3"
De aÍzender neemt voor zijn rekening uitsluitend de
vrachtprijs voor een gedeelte van het traject, te rekenen vanaÍ het station van afzending.
?2)

2)

t+ + L5 + 28 + 67

Franco de tous írars
12. Franco alle kosten
l FÍanko aller Kosten

I tll

. zie ' siehe art 15 §

.:';;ïï,ll:ï[ïï3;ff""r",:ï::ïïË§:ï,y"ir

l2I

Q MOntZen/AaChen

Franco de tous Írais
Franco alle kosten
FÍanko aller Kosten

I l:5

I

I

I

[;^-F;;";;,l-Íanco
II
I JFÍanko
|"
I

I

(somme déterminée)
(bepaald bedrag)

voor

I

(bestimmter Betrag

8,8

r

4. Franco vracht inbegrepen... tot... /ClM art. 15 §
2a) 4" - DCU 4 - § 2, laatste alinea
De afzender neemt voor zijn rekening de vrachtprijs
en de vermelde kosten voor een gedeelte van het
traject, te rekenen vanaf het station van aÍzending.
N.B.
indien mogelijk, de kosten in vak 22 aanduiden in code, volgens bijlage PlM, zoniet voluit
in letters;
- de door de afzender ten laste genomen kosten zijn
verplicht door hem te betalen wanneer zij betrek-

-

I

r ltrr

JrQ 3

o

)

I

I

king hebben op het gedeelte van het traject waarvoor hij de vracht betaalt;

nochtans zijn de kosten die bij dit frankerings-voorschrift
voor het hele traject ineens berekend

worden (b.v. containerverhuur) volledig door de afzender te betalen;
waarde (BTW)
- de belasting over de toegevoegde
geïnd door de douane behoort tot een aÍzonderlijke
categorie van kosten.
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aÍr. 15 § 2)
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Montzen/Aachen
[II
I

Franco de tous frais
Franco alle kosten
Franko aller Kosten

I

-t-*"-.*,
3.
I
I

{somme déterminée)
(bepaald bedrag)

Franco voor

(bestimmter Betrag

Fíanko

o

)

I

1,2

1

2'8

I

I

I

I

, ,45C 3

8,9

I

I

N.B. - de toevoeging "tot..." is niet toegelaten, het
voorschriÍt 'Franco alle kosten' strekt zich dus altijd
uit over het hele traject;
- bijkosten veroorzaakt door de geadresseerde zijn
niet in dit Írankeringsvoorschrift begrepen.

5. Franco alle kosten /ClM art. 15 § 2b) - § 5
De aÍzender neemt voor zijn rekening alle kosten
(vrachtprijs, bijkosten, douanerechten, BTW door de

douane geïnd en andere kosten).

39
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Mention d'afÍranchissement FrankeÍingsaanduiding 'FÍankaturvermeík (VoiÍ - zie . siehe art 15
y compris - met inbegrip van Einschliesslich §

§

2t

Franco de port

II

Il1-Francovracht
Franko Fra.ht

jusqu'à'tot-bis

o
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I
|"
I
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I
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i

I

I

(somme déterminée)
(bepaàld bedrag)
(bestimmter Betrag)

Franco voor
Fíanko

tttt

I

a
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I

I

- inschrijving der kosten volgens PIM 428;
mogelijk in de munt van het land van veralleen
trek, tenzij de tarieven het anders bepalen.
N.B.

6. Franco voor... (bepaald bedrag)/ClM art. 15 § 2
c)

De aÍzender neemt voor zijn rekening een bepaald
bedrag.
J22)

Mentlon d'aÍfÍanchissement - Frankeringsaanduiding - FÍankaturvermerk (Voir - zie . siehe aÍt
y compris - íet inbegrip-van, Einschliesslich o

]5

§

,l

Franco de oort

I ll.Francovratht
L- l Franko Fracht
jusqu'à'tot - bis

I

l2L- l

I

a

Franco de tous fÍars
Franco atle kosten
Franko aller Kosten

3'0 I

I

[xïr:::::::;
t_-']
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I

(somme délerminée)
(bepaald bedrag)
lbestammter Betrag)

I

I

I

I

tttt
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7. Non franco /ClM art. 15 DCU 2
De aÍzender neemt geen kosten voor zijn rekening.
Vak 22 wordt niet ingevuld.

(Voir-zie-sieheart. ls
39 Mentiond'aÍÍranchissement-Frankeringsaanduiding-Frankaturvermerk
y compris - met inbegrip van - Einschliesslich o
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l1.FÍancovrachr
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Franko Fracht

jusqu'à tot - bis
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13 Franco voor
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Franco de tous írars
Franco alle kosten
Franko aller Kosten
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(somme déterminée)
(bepaald bedÍag)
(bestimmter Betrag)
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@ Gevraagde tarieven en routes:

De aÍzender kan de

De door een stippellijn begrensde ruimte in de rechterbovenhoek van dit vak is bestemd voor de alzender om eventueel een codenummer in te vullen wanneer hijzelÍ, de geadresseerde of een andere Íirma
op grond van een met de spoorweg gesloten
overeenkomst bijzondere voordelen geniet.

toe te passen tarieven en de te volgen route voorschrijven. Hij mag de routes maar aangeven door
vermelding van de grenspunten of grensstations en,
eventueel, van de overgangsstations tussen spoorwegen; de voorgeschreven grenspunten en grensstations moeten in het betreffende verkeer toegelaten zijn. ln verkeer met Groot-Brittannië en lerland
moet de afzender de scheepvaartlijn vermelden
waarover de zending moet worden vervoerd.
TariÍs et itinéraires
demandés
Gevraagde tarieven
en vervoerwegen
Verlangte Tariíe
und Wege

via

ESSEN/
Roosendaal

Uitgestelde bevrachting 8.O.7698
.@

Station van bestemming en plaats van levering:

(livrable à domicile - Hauszufuhr) of "in station (kantoorliggend" (en gare (bureau restant) - bahnlagernd) oÍ met een mededeling de zending aÍ te leveren op een spooraansluiting van de geadresseerde
oÍ op nog een andere plaats van bestemming (een
gespecialiseerde werf; een bepaalde haveninstallatie; een gehuurd terrein, enz...) op voorwaarde dat
ervoor gezorgd wordt dat het station van bestemming duidelijk te onderscheiden is van deze bijkomende aanduidingen. Bij deze vermelding van de
plaats van aflevering kan ook haar code gevoegd

Tariefaanduiding met alle gegevens die noodzakelijk zijn om te vermijden dat verschillende stations
van eenzelÍde plaats of stations varr plaatsen met
dezelfde of bijna dezelfde naam met elkaar worden
verward (DCU 1 ad art. 13 CIM).
De naam van het station van bestemming moet duidelijk leesbaar ingevuld worden; bij handschriÍt dienen bij voorkeur hoofdletters gebruikt. lndien gewenst kan de afzender deze aanduiding aanvullen
met Íacultatieve vermelingen "aan huis te bestellen"

worden.

Gare destinataire et lieu de livraison - Station van bestemming en plaats van
levering - Eestimmungsbahnhof und Ablieférungsstelle

Stuttgart
'

Feuerbach

@ Merken (eventueel) / Aantal / Aard van de verpakking / Aanduiding van het goed: De aÍzender
mag in het linker gedeelte van dit vak eventueel
merken vermelden. Vervolgens vermeldt

hij

ten slotte de aanduiding van het goed, die moet
overeenkomen met de benaming die daaraan in het
toe te passen tarief is gegeven oÍ met de gebruikelijke handelsbenaming in het land van afzending en
eventueel de NCM-code (zie ook art. 13 § 1 letter e

het

aantal (colli/wagen), de aard van de verpakking en

Marques {le cas échéant) Nombíe Nature de l'emballagelDésignation de la marchandise .MeÍken {desgevallend)/Aantal/
Aard van de verpakking/Aanduiding van het goed Zeichen (gegebeneníalls)iAnzahUAn deÍ Verpackung/Bezeichnung des Gutes
Exempt TVA belge si traí. internationalivrij van belge. BTW bii intern. verkeer/Frei von MWS in Belgien bei Auslandsverkehr/(Art. 41

§

1, a.2)

-

BON NR 2998

1 KARTON

GEDRUKTE SCHAKELINGEN
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CIM en DCU 3 en 9 ad art. 13 CIM). Wanneer voor
bepaalde goederen een speciale tariÍicatie is vast-

.

@ Geladen door: Afzender / Spoorweg: De

afzen-

der moet de passende vermelding aankruisen (x).

gesteld, moeten die goederen worden gespeciÍieerd.

ln voorkomend geval moet de afzender in dit vak
bovendien melding maken van het aantal en de om-

Charge par-Geladen door
Verladen durch

schrijving van de versluitingen die door hem op de
wagen werden aangebracht (zie DCU I k) van artikel 13 CIM), de aanduiding "gestempelde U|C-verpakking" (zie DCU 4 van artikel 13) enz...

Expéditeur

Afzender
Absender
Chemin de fer
Spoorweg

Wanneer voor de andere aanduidingen merken
staan, moet men ervoor zorgen dat het aantal colli
duidelijk onderscheiden is van de andere aanduidin-

Eisenbahn

1[x

2E

gen.

ln al de gevallen waarin geen merken zijn aangeduid, beginnen de aanduidingen die in dit vak moeten worden vermeld met het aantal (1 wagen of x

. @ Belang bij de aflevering:

colli).

lndien er voor de aanduidingen van de afzender onvoldoende plaats is, moet, zo mogelijk, in de vakken 26 en 32 worden geschreven oÍ moeten aanvullingsbladen worden gebruikt (zie hierna onder vak

lnteret à la livraison
Belang bij de aÍlevering
lnteresse an der Lieïerung

32).

Monnaie
Munt

**@ Massa: De

afzender vermeldt de massa van het
goed (eventueel met inbegrip van de massa van de

verpakking en van de particuliere paletten die niet
door de spoorweg zijn aanvaard, doch zonder de
massa's die afzonderlijk moeten worden vermeld ingevolge DCU 9 ad art. 13 CIM).

De afzender vermeldt het

bedrag in cijfers. Rechts van vak 51 moet de aÍkorting van de munteenheid worden vermeld zoals deze
voorkomt in vak A op de keerzijde van de vrachtbrieÍ (bladen 1, 2 en 4).

.@

De massa van de goederen moet voor iedere NCMgoederensoort afzonderlijk worden gespeciÍieerd. Zie
ook art. 13, § 1, d, ClM.

Voorschotten: De afzender vermeldt het bedrag van
het voorschot en van de voorvracht in cijfers, in principe in de munteenheid van het land van afzending,
overeenkomstig de op de station van afzending van
kracht zijnde bepalingen. Voor het bedrag moet de
afkorting van de munteenheid worden vermeld zoals
deze voorkomt in vak A op de keerzijde van de
vrachtbrieÍ (bladen 1, 2 en 4).

nöot"*
Bij een reëxpeditie door de spoorweg of bij een herinschrijving, moet het station onder dezelfde voorwaarden het eventuele bedrag van de voorvracht
waarmee het goed belast is, vermelden.
Wanneer de wetten oÍ reglementen van het land van
aÍzending de afzender toestaan zijn zendingen zon-

der aangifte van de massa of de daarvoor in de
plaats tredende aanduidingen aan te bieden, wor-

den de massa oÍ aanduidingen door de spoorweg ingevuld.

.@

Wagenlading / Stukgoed: De afzender moet het
passend vakje aankruisen (x).

complet

Stukgoed

Sttickgut

.@

Remboursement: Het bedrag van het remboursement waarmede het goed is belast en dat overeenkomstig de bepaliÀgeà van artikel 17 van de CIM en
de internationale tarieven is toegelaten, moet, tenzij
de tarieven het anders bepalen, in cijfers in de munteenheid van het land van afzending worden vermeld; vóór het bedrag moet de afkorting van de
munteenheid worden vermeld zoals deze voorkomt
in vak A op de keerzijde van de vrachtbrief (bladen
1, 2 en 4).
Rer)ll)or
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. @ Bijlagen tot de vrachtbrief: De aÍzender moet een

enz. Aanvullingsbladen moeten worden opgemaakt
als in een vak van de vrachtbrief voor de aanduidingen van de aÍzender onvoldoende plaats is en als
men niet in een aangrenzend vak kan schrijven oÍ
als dat vak niet genoeg plaats biedt.

opsomming geven van alle begeleidende documenten die voor de uitvoering van het transport noodzakelijk zijn, zoals uitvoervergunning, internationale

douaneverklaringen, stukken die door overheidsinstanties worden verlangd, aanvullingsbladen

ii**uiu' - .'ÉLr
-

LFàr.tuu; B5no9,ze

os\c\§F'L
.@

Ex

6L

Spoor dokument

I
Rechts van de vakaanduiding 46:

RID: De aÍzender moet dit vak aankruisen wanneer
het gaat over aan het RID onderworpen goederen.

RID

-

E

Voorbehouden aan de douane: Deze ruimte wordt
voorbehouden aan de douane.

+@ Die vakken dienen voor de

codering

en

-

zijn

a) op de bladen 1, 2 en 3 van de vrachtbrief

+@

voor de spoorweg van bestemming;

-

vakje met 2 hokjes: code van de munteenheid van
het bepaalde bedrag (franco voor .....) dat de aÍzender voor zijn rekening neemt, volgens de code
onder letter A op de keerzijde van de vrachtbrief
(bladen 1, 2 en 4);

-

volgend vakje: bepaald bedrag in arabische cij-

voor de spoorweg van afzending.

Laadvergunning Nr.: Voor de zendingen waarvoor
overeenkomstig de instructies van de spoorweg van
afzending een vergunning vereist is, moet het station van aÍzending het nummer in dit vak vermelden.

één vakje met 2 hokjes voor de vermelding van
de code van het land, gevolgd door een vak met
5 hokjes voor de vermelding van de code van het
station vermeld in de aanduiding "tot .....";

46.3

b) op de bladen 4 en 5 van de vrachtbrieÍ

-

5 vakjes, elk met 2 hokjes, bestemd voor de vermelding van de uniforme code van de kosten die
de aÍzender boven de vracht voor zijn rekening
neemt;

beStemd:

-

één vakje met 2 hokjes voor de vermelding van
de uniforme code van het frankeringsvoorschrift.

46.1

-

tot
r^
(7

I

íers.

+@ Vrijmaken te: De eventuele verklaring van de

aÍ-

zender in vak 12 over de stations waarin de door de
douane vereiste formaliteiten moeten vervuld worden moet in elk geval in vak 47 worden vermeld; zie
ook art. 26 ClM. lndien de spoorweg, waarvan het
station afhangt, het voorschrijft, moet achter de sta-

+@ Toelaatbare belading: Voor het vaststellen van de
toelaatbare belading moet zowel rekening worden
gehouden met de karakteristieken van de wagen als
met de toegelaten asdruk en het tonmetergewicht in
verband met de snelheid waarmede de wagen wordt
veruoerd en de trajecten waarover het vervoer plaats
vindt (zie PIM 159, 3e alinea).

tionsnaam

de

overeenstemmende internationale

1

lndien het station van afzending, een onderwegstation oÍ het station van bestemming de vracht berekent op grond van de vloeroppervlakte of het volume van de wagen of goederen vermeldt het de
vloeroppervlakte, in vak 44, onder de vermelding van
de toelaatbare belading in t (b.v. "20 m2",'40 m3").

+@

+@

Aantal assen vermelden bij wagenladingen.

+@

+@ Vervoersroutes: Het station van afzending vermeldt ofwel de door de aÍzender in vak 23 aangegeven vervoersroute, rekening houdend met de

Deze vakken zijn bestemd voor de codering van de
Írankeringsvoorschriften; zij worden slechts ingevuld als de spoorweg waarvan het station afhangt dit
voorschrijft.

8

l

code worden vermeld.

Vak bestemd voor de aanduiding van de uniforme
internationale code van het station van aÍzending.
Het gearceerde gedeelte wordt maar ingevuld wanneer de spoorweg waarvan het station afhangt daartoe instructies geeft.

overeenkomstig art. 14, § 2 CIM gegeven aanwijzingen die met een vervoervoorschrift worden gelijkgesteld ofwel, als de aÍzender niets heeft opgegeven, de door de spoorweg gekozen route.

c) De kosten (vracht, bijkomende kosten, enz.)
moeten in de munteenheid van het tarief worden
ingevuld, nl. die ten laste van de aÍzender in de
gearceerde kolom "Franco" en die ten laste van

Wanneer het net van vertrek zulks voorschrijft, moet
de voluit in letters geschreven aanduiding van de

vervoersroute aangevuld worden

met

de

overeenstemmende code.

+@

+@
@
+@

de geadresseerde in de kolom "Te ontvangen".

I

Wanneer in de vakken 29,30 of 31 van de vrachtbrieÍ bedragen voorkomen, moeten de codes van de
desbetreffende munteenheden (zie vak A op de
keerzijde van bladen 1, 2 en 4 van de vrachtbrief) in
de vakken 51,52 of 53 worden vermeld.

I

vering

+

Bij Írankering voor een bepaald bedrag, zie PIM

Goederen: De NCM-codes moeten hier worden ingevuld op voorschrift van het net waarvan het station afhangt.

428 en 431.

d)

e) Bij toepassing van een internationaal tarief met
globale vrachtberekening voor heel het parcours
of voor een deel van het parcours, moet het station dat de vracht voor dit parcours volgens dit tarieÍ berekent, eventuele kosten, die niet in dit tariet zijn vermeld, in de munt van het toegepaste
internationale tarief op de vrachtbrieÍ vermelden.

51 Code munteenheid van het belang bij de aÍle52 Code munteenheid van het voorschot
53 Code munteenheid van het remboursement.

+@

ln een bevrachtingssectie moeten, met uitzondering van de vakken 71 en 74, alle bedragen in
dezelfde munt worden uitgedrukt.

ln alle andere gevallen moeten de onderwegkosten worden vermeld in de munt waarin zii ziin
ontstaan.

Omzettingskoers in de munt van incassering (in te
vullen door het station van bestemming).

f) De aanduiding "Vracht
ding

+@

b)

De bevrachtingssecties moeten in numerieke
volgorde gebruikt worden. Ze dienen voor het
vermelden van aanduidingen die betrekking heb-

I

de vrachtberekening voor het parcours van het
land van afzending,

-

de vrachtberekening voor een transitparcours,

Wordt een internationaal tarieÍ met globale vrachtberekening toegepast, dan moet de uit twee cijÍers
bestaande code van de route worden vermeld. Wanneer de tarieven codes van drie cijÍers voorschrijven, moet het eerste cijfer in de kolom vlak vóór dit
vak worden geschreven.

+@

Toegepast tarief: Vermelding van het nummer van
het internationale tarief. lndien het binnentarief wordt
toegepast handelt het station overeenkomstig de
voorschriÍten van zijn spoorweg.
Het gearceerde gedeelte wordt maar ingevuld wanneer de spoorweg waarvan het station aÍhangt,
daartoe instructies geeft

de vrachtberekening volgens een

internationaal tarieÍ met globale vrachtberekening,

bepaalde
- in een internationaal tarieÍ
geheven

-

biiko-

worden ten
mende kosten die niet
bate van de spoorweg die de vracht berekent,
kosten die onderweg ontstaan,
de vrachtberekening voor het parcours van het
land van bestemming,
kosten ontstaan op het station van bestemming.

Zijn er onvoldoende bevrachtingssecties op de voor-

zijde, dan moeten de bevrachtingssecties E tot E
op de keerzijde van de bladen van de vrachtbrieÍ
worden gebruikt.

pour/

@

+

ben oP:

-

-

tingssectie I
naam van het station oÍ het grenspunt tot waar de
vrachtberekening van toepassing is.
De aanduidingen "Vracht - van" en "tot" (Port de
von - bis) in de bevrachtingssec- pour/Fracht
ties p en E moeten worden aangevuld met de
namen van de stations of de grenspunten waartussen de vrachtberekening van toepassing is of
met de naam van het station waar alleen kosten
zijn ontstaan.

Bedrag van het voorschot of het remboursement in
de munt van incassering ten laste van de geadresseerde. De omzetting moet door het station van
bestemming worden uitgevoerd (de verklaringen
betreffende vak 74 van de bevrachtingssecties komen voor in het volgende hoofdstuk).

a) De bevrachtingssecties E Een Ehebben dezelÍde indeling en worden in principe op dezelfde
wijze ingevuld (zie PIM 80 e.v.).
Voor alle duidelijkheid moeten de in de secties
vermelde vakken in elk geschrift ondubbelzinnig
worden aangeduid door vóór het nummer van het
vak steeds het nummer van de sectie te schrijven
(b.v. vak 55 in bevrachtingssectie p moet worden aangeduid als "vak 2.55").

-

bis) in de bevrachmoet worden aangevuld met de

Fracht von VersandbahnhoÍ

Bevrachtingssecties

I

-

van het station van aÍzen-

tot" (Port de la gare expéditoire

.

+@

Aanduiding van NCM-code. Bij toepassing van het
Europees StukgoedtarieÍ, daarenboven de zones
aangeven.

Het gearceerde gedeelte wordt maar ingevuld wanneer de spoorweg waarvan het station afhangt daartoe instructies geeft.

+@

Aanduiding van de tariefklasse volgens de tarief- en
de NCM-code. Wanneer uitzonderlijk drie tariefklas-

sen moeten worden toegepast, dient men de in de
bevrachtingssectie beschikbare ruimte over de drie
klassen te verdelen.

-

Bij toepassing van het Europees Stukgoedtarief moet
daarenboven het vrachtprijsnummer worden vermeld.

Het gearceerde gedeelte wordt maar ingevuld wanneer de spoorweg waarvan het station afhangt daartoe instructies geeft.

+@

Voor het vermelden van de codes kan de spoorweg
van aankomst afwijkende voorschriften geven.

eventuele verhogingen

eventuele kortingen of reducties.

+@

Vrachtprijs per eenheid, met inbegrip van eventuele
toeslagen oÍ reducties, gesplitst per NCM-code.

@

Bevrachte massa, gesplitst per tariefklasse en NCMcode. ln voorkomend geval, de als grondslag voor
de berekening genomen oppervlakte in m2 oÍ het
volume van de wagen oÍ de goederen in m3 opgeven.

+

De gearceerde gedeelten worden maar ingevuld
wanneer de spoorweg waarvan het station aÍhangt,
daartoe instructies geeft.

Aanduiding van:

-

+@

Tariefafstand in km tussen de vermelde stations of
grenspunten die met het begin en het einde van de
bevrachtingssectie overeenstemmen.
Wanneer in het tarief is bepaald dat de vracht niet
volgens de aÍstand wordt berekend, blijÍt het vak
open, tenzij in dergelijke gevallen andere voorschriften van toepassing zijn.

+@
+@

de nationale codes (5 cijfers) van de stations van
afzending en bestemming in een bevrachtingssectie, waarin de vracht is berekend op grond van
een internationaal tarieÍ met globale vrachtberekening voor het gehele parcours.

Aanduiding van de kosten met afzonderlijke bedragen.

Vracht ten laste van de aÍzender (in de munt van het

tarieÍ, gesplitst per tariefklasse en per NCM-code).

+@

+

@

Omrekeningskoers. Als het in vak 72 vermelde bedrag ten laste van de aÍzender in de munt van incassering moet worden herleid, dient de spoorweg
van afzending de omrekeningskoers te vermelden.

+

@

Totaal van de kosten ten laste van de afzender.

+

@

Totaal van de kosten ten laste van de geadres-

+@

Koers voor omrekening in de munt van incassering
(in te vullen door het station van bestemming).

+@

Code van der ÍTrUht van het tarief volgens de aanduidingen in vak A op de keerzijde van de vrachtbrieÍ (bladen 1, 2 en 4).

@

Bedrag geïnd bij vertrek
Het totale, in munt van incassering uitgedrukt bedrag van de bevrachtingssectie dat ten laste valt van
de afzender.
Dit bedrag moet altijd in dit vak worden ingevuld,
zelÍs indien het gelijk is aan het totaal van de
bevrachtingssectie ten laste van de afzender vermeld in vak72.

+@

Totaal van de in de bevrachtingssectie vermelde
vracht en kosten ten laste van de afzender, in de
munt van het tarief.

+@

Totaal van de in de bevrachtingssectie vermelde
vracht en kosten ten laste van de geadresseerde, in
de munt van het tarief.

Vracht ten laste van de geadresseerde (in de munt
van het tarief, gesplitst per tariefklasse en per NCMcode).

+@

Bovenste helft: Bestemd voor de internationale codes van de spoorweg en van het station oÍ grenspunt
aan het begin van het parcours waarover vracht
wordt berekend, of voor het vermelden van deze codes ter aanduiding van het station waar enkel kosten ontstaan.
Onderste helft: Bestemd voor de internationale codes van de spoorweg en van het station oÍ grenspunt
aan het einde van het parcours waarover vracht
wordt berekend.
Moeten worden vermeld:

-

de code van de spoorweg:
in de eerste twee hokjes van het vak

-

de code van het grenspunt:
in de laatste drie hokjes van het vak

+

of

-

de internationale stationscode (7 cijÍers), bestaande uit de code van de spoorwe1 (2 cijfers)en de nationale stationscode (5 cijfers).

Moet niet worden ingevuld:

-

de nationale code van het station van aÍzending
(5 cijÍers) in de bij dit station beginnende bevrachtingssectie;

-

de nationale code van het station van bestemming (5 cijÍers) in de bij dit station eindigende
bevrachtingssectie;

10

seerde.

+

@

Totaal van de in de bevrachtingssectie vermelde bedragen ten laste van de geadresseerde, in de munt

+@

Datumstempelvan het station van aÍzending: Als
bewijs van het sluiten van de vervoerovereenkomst
zet het station van afzendtng zijn datumstempel oÍ
de aanduiding van de telmachine op de 5 bladen van
de vrachtbrief.

+@

Datumstempel van het station van bestemming:
Het station van bestemming zet zijn datumstempel
of de aanduiding van de telmachine op de bladen 1,
2 en 3 van de vrachtbrief.

van incassering; de omrekening geschiedt door het
station van bestemming.

Onderste gedeelte van de voorziide

+@
+@

Nummer van het bericht van incassering.

Frankeringsnota: Een kruis plaatsen (x) indien een
Írankeringsnota opgesteld en bij de vrachtbrieÍ
voegd is.

+@

ge-

+@ Weegstempel: lndien de afzender de zending

Algemeen totaal van de vakken 71 te innen bij ver-

trek of over te dragen in vak 85 op de keerzijde
wanneer er op de voorzijde onvoldoende bevrachtingssecties zijn om de bij vertrek te innen kosten

de door de afzender vermelde aanduidingen moeten

deze onder voorbehoud van de in arl. 22 CIM bepaalde beschikkingen, in vak 26 worden gewijzigd;
de totale vastgestelde massa moet in vak 81 worden opgenomen.

aan te duiden.

+@ Algemeen totaal van de vakken 74 te innen bij aankomst oÍ over te dragen in vak 86 op de keerzijde
wanneer er op de voorzijde onvoldoende bevrachtingssecties zijn om de bij aankomst te innen kosten aan te duiden.

ten

vervoer heeft aangeboden zonder aangifte van de
massa, wordt de massa door de spoorweg in vak 26
vermeld en de weegstempel in vak 81 op de bladen
1 Vm 5 gezet. Bij controle van de massa door de
spoorweg moet de weegstempel eveneens worden
gezet. Als het resultaat van deze controle afwijkt van

+@

Controle-etiket: Het station van afzending schrijft
volgens de doorschrijfmethode de code van zijn land
en zijn nationale stationscode alsmede het verzendnummer op de bladen 1 Vm 5 en plakt daarna het

eerste controle-etiket op de geleidebrieÍ en het

tweede op het verzendingsblad. Het model van het
controle-etiket is hierna onder E beschreven.

De gearceerde gedeelten worden maar

ingevuld

wanneer de spoorweg waarvan het station vàn aÍzending afhangt daartoe instructies geeÍt.

lndien

de

spoorweg een afzending meerdere

controle-etiketten aan zijn stations verstrekt heeft,
moeten die volgens speciale instructies worden gebruikt.

De spoorwegen kunnen de internationale vrachtbrieven door een computer laten nummeren. Op alle

bladen van de desbetrefÍende vrachtbrieven rhoet
vak 82 rood omraamd worden en zodanig ingericht
dat de gegevens - zoals bij het controle-etiket - op
twee regels kunnen worden vermeld. ln dat geval
mag geen controle-etiket worden gebruikt.

+@

Datum van afzending: Het station van afzending
vermeldt in arabische cijfers dag en maand van aÍzending in de volgorde "dag-maand" (b.v. 3 januari

: loT5-roTr.l

+@

)

Aankomstnummer: lndien zijn net het voorschrijÍt,
moet het station van bestemming in dit vak het aankomstnummer vermelden.
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C. Keerzijde van de vrachtbrief
l. Algemene bepalingen
Bevrachtingssecties
Deze vakken worden, zo nodig, op dezelÍde wijze
ingevuld als die op de voorzijde.

De hierna niet besproken vakken worden ingevuld
volgens hun hoofding.

Heeft men voor een zending meer dan zeven

bevrachtingssecties nodig, dan maakt men gebruik
van aanvullingsbladen, bestaande uit een geleidebrieÍ en het origineel van een nieuwe vrachtbrief. Het
station van bestemming rekent de totale bedragen
van de bijkomende bevrachtingssecties om in de
munt van incassering en draagt het totaal over in de
vakken 88 of 89 van de originele vrachtbrief (zie ook
onder vak 8 hierna).

@ Dienstvoorschriften:

doende bevrachtingssecties zijn oÍ bij Írankering voor
een bepaald bedrag indien het totale bedrag kleiner
is dan dat vermeld in vak 87.

De stations vermelden zo nodig de dienstvoorschriÍ-

ten zoals aangewezen treinen, bijzondere maatregelen, aanvullingsbladen voor de vrachtberekening
enz.

@ Algemeen totaal van de in vakken 74 vermelde, bij
aankomst te innen bedragen.
Opmerking:

@ Overdracht van het totaal van vak 77 op de voorzijde, wanneer er op de voorzijde niet genoeg
bevrachtingssecties staan oÍ wanneer bij frankering
voor een bepaald bedrag een saldo moet worden
berekend.
@ Overdracht van het totaal van vak 78 op de voorzijde, wanneer er op de voorzijde niet genoeg
bevrachtingssecties staan of wanneer bij frankering
voor een bepaald bedrag een saldo moet worden aÍgetrokken.
@ Overdracht van het door de afzender betaalde be-

paalde bedrag dat door laatstgenoemde in vak 22
en door de spoorweg in vak 46 op de voorzijde van
de vrachtbrieÍ wordt vermeld.

@ Overdracht van het totaal van de in bevrachtingssecties van een aanvullend blad vermelde bedragen
die bij vertrek moeten worden gei'nd.
@ Overdracht van het totaal van de in bevrachtingssecties van een aanvullend blad vermelde bedragen
die bij aankomst moeten worden gei'nd.

Dit vak wordt alleen ingevuld wanneer er onvoldoende bevrachtingssecties zijn of bij frankering voor

een bepaald bedrag een saldo moet worden aÍgetrokken.

@

@

Opmerking:

Dit vak wordt alleen ingevuld wanneer er onvol-

Beschikbaar saldo bij frankering voor een bepaald
bedrag.

@

(voorbehouden)

@

Koers voor de omzetting van het nog beschikbare
saldo in de munteenheid van incassering.

@

Overdracht van het nog beschikbare saldo in de
munt van incassering.

@

Van de geadresseerde te innen bedrag in de munt
van incassering.

@ Bij vertrek geÍnde vracht, vermeld in vak 91.
Opmerking:
Dit vak wordt alleen ingevuld bij frankering voor een
bepaald bedrag indien het bedrag vermeld in vak 91
kleiner is dan dat vermeld in vak 87.
@ Algemeen totaal van de in vakken 71 vermelde bij
vertrek te innen bedragen.

Code van de munt van het nog beschikbare saldo
(in te vullen door het station van aÍzending).

ll. Keerzijde van de bladen 1, 2 en 4 van
de vrachtbrieÍ
@

De nieuwe alfabetische muntcodes in drie letters die

in dit vak, onder de gebruikelijke aÍkortingen tussen haakjes voorkomen, zijn door de ISO en de
EEG aanbevolen.

'13

Ill. Keerziide van blad 1 van de vracht-

lV. Keerziide van blad 3 van de vrachtbrief

brief

Het open gedeelte is bestemd voor de overdracht
door het station van bestemming van de gegevens

o

De stempels van de overgangsstations moeten in
chronologische volgorde worden aÍgedrukt.

betreÍfende verlengingen van de leveringstermijn die

voorkomen op de keerzijde van blad 3 (vak M)
wanneer de geadresseerde erom vraagt en hij geen
fotokopie van die aanduidingen heeft gekregen (zie
DCU 10 bij art. 12 CIM en PIM 37).

Stempels van de overgangsstations:

@

Verlenging van de leveringstermijn:
Als de leveringstermijn op grond van arl.27, § 7 CIM
wordt verlengd (bijv. onderzoek van de inhoud, vervullen van de door de douane en andere overheidsinstanties vereiste Íormaliteiten, wijziging ver-

voerovereenkomst, verzorging levende dieren, bijijzen, onderbreking van het verkeer), vermeldt het
station de duur en het codenummer van de onderbreking overeenkomstig PIM 228.
Wanneer de geadresseerde erom vraagt, moeten die
aanduidingen in het open gedeelte op de keerzijde

van blad 1 overgedragen worden of moet hem, indien de bevoegde dienst dit voorgeschreven heeft,
een fotokopie worden bezorgd (cÍr. DCU 10 tot art.
12 CIM en PIM 37).
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D. Gebruik van de vrachtbrief als verrekeningsÍormulier
ingeval van

-

naneming van een bedrag, nadat hiertoe vooraf
toestemming is gegeven,

Algemene bepalingen

oÍ

Het nanemen van bedragen op een ander station
geschiedt door middel van een internationale vrachtbrief waarop het na te nemen bedrag wordt behandeld als voorschot van het station van naneming.

naneming van een bedrag bij terugzending van
een Írankeringsnota na herinschrijving (zie plM
484).
oÍ
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naneming van een bedrag dat de kosten volgens
codes 80 of 81 van bijlage 8 omvat.

Het station dat de naneming verricht en het station
van bestemming behandelen de naneming alsoÍ het
een gewone zending betrof.

Voorziide van de vrachtbrief
@ Nauwkeurig adres van de dienst die naneming verricht.

@ Nauwkeurig adres van
naneming.

de geadresseerde van

de

@

Code van de munt (zie vak A op de keerzijde van
bladen , 2 en 4 van de vrachtbrief).

@

Overdracht van het in vak 68 vermelde bedrag.

@ Totaal van de bevrachtingssectie in de munt van in-

cassering, de omrekening geschiedt door het station van bestemming.

@ Station van bestemming van de naneming: Naam
van het station met alle aanduidingen die noodzakelijk zijn om te vermijden dat verschillende stations

van eenzelfde plaats of stations van plaatsen met
dezelfde of bijna dezelfde naam met elkaar worden
verward.

Bevrachtingssectie @

lndien op het station van bestemming kosten
ontstaan, handelt dit station overeenkomstig de
instructies van zijn net.

@ Reden van de naneming, eventueel het nummer van

het controle-etiket van de zending waarop de na-

@ Van de geadresseerde te innen bedrag in de munteenheid van incassering.

neming betrekking heeft.
@ Bedrag van de naneming, vooraÍgegaan door de af-

korting van de munt die voorkomt in vak A op de
keerzijde van de vrachtbrief (bladen 1, 2 en 4).

bij de naneming: Het station dat de naneming verricht moet alle bij de vrachtbrieÍ gevoegde documenten vermelden.

@ Datumstempel van het station van aÍzending: Het
station dat de naneming verricht, zel zijn datumstempel op alle 5 bladen van de vrachtbrieÍ.

@ Bijlagen

@ Datumstempel van het station van bestemming:

Het station dat de naneming ontvangt, zet zijn datumstempel op de bladen 1, 2 en 3 van de vrachtbrieÍ.

@ Code van de munt overeenkomstig de afkorting van
de munt.
@ Omrekeningskoers (in te vullen door het station van
bestemming).
@ Door het station van bestemming in de munt van incassering omgerekend bedrag van het voorschot.

Bevrachtingssectie

@ Controle-etiket: Het station dat de naneming verricht, schrijft volgens de doorschrijfmethode de code
van zijn land en zijn nationale stationscode alsmede
het verzendnummer op de bladen 1 Vm 5 van de tarief en plakt daarna het eerste controle-etiket op de

geleidebrieÍ en het tweede op het verzendblad. Het
model van het controle-etiket is hierna onder E beschreven.

lndien de spoorweg van afzending meerdere etiketten aan zijn stations verstrekt heeft, moeten die volgens speciale instructies worden gebruikt.

I

Deze bevrachtingssectie kan worden gebruikt voor
het vermelden van bedragen die ten gunste van de
spoorweg voor aÍzending komen en die niet zijn
begrepen in het bedrag van het voorschot (b.v provisie).
De aanduiding "vracht van het station van afzending
tot" moet worden aangevuld met de naam van het
station waarvoor de naneming bestemd is.

van afzending: Het station van afzending
vermeldt in arabische cijfers dag en maand van afzending in de volgorde "dag-maand" (b.v. 3 januari

@ Datum

:

r0FT0T1-l

)

@ Aankomstnummer: lndien

het aankomstnet het

voorschrijft moet het station van bestemming in dit
vak het aankomstnummer vermelden.

@ Aanduiding van de kosten overeenkomstig PIM 82,
1e alinea, met afzonderlijke bedragen.
@ Bedag van
seerde.

de kosten ten laste van de

geadres-

@ Koers voor de omrekening in de munt van incassering (in te vullen door het station van bestemming).
15

E. Controle-etiket
Dit geldt in het bijzonder voor de volgende Íormulie-

Beschrijving

ren:

Het controle-etiket bevat:

-

-

-

links, ingeraamd, de code van het land (code
van de belangrijkste spoorweg) en

-

-

rechts, de nationale stationscode (5 cijfers): het
controlecijfer van de nationale code van dat

-

de wijziging van de vervoerovereenkomst door de

-

het bericht over de belemmering in het vervoer
(bijlage 15a en 15b)

-

het bericht over de belemmering in de aÍlevering
(bijlage 16)

-

de rappelnota (bijlage 17)
het bericht van aÍlevering (bijlage 18)
de kennisgeving van rectiÍicatie (bijlage 19)
de kennisgeving van rnanco/formulier voor opzoeking van ontbrekende colli (bijlage 24)

-

de kennisgeving van overbevinding (bijlage 25)

op de bovenste regel, de internationale code van
het station van aÍzending (1), bestaande uit

station mag erachter staan, maar dan ervan
gescheiden door een horizontaal streepje;
op de tweede regel, in drukletters, de naam van
het station van afzending;
op de onderste regel, het nummer van de zending
(5 cijfers): het controlecijfer van dat nummer mag

erachter staan, maar ervan gescheiden door een
horizontaal streepje.
Doel
Het controle-etiket heeft tot doel een zending die met
een internationale vrachtbrief ten vervoer is aangeboden, ondubbelzinnig te identificeren.

De elementen voor de identiÍicatie van de zending,
die op het controle-etiket voorkornen nl.

-

de internationale code van het station van afzending (1) (7, eventueel 8 cijfers) en

-

het vertreknummer (5, eventueel 6 cijfers)

de frankeringsnota (bijlage 3)
het bericht van incassering (bijlage 5)

de lijst van wagens (bijlage 7a)
de wijziging van de vervoerovereenkomst door de
aÍzender (bijlage 14a)
geadresseerde (bijiage 1 4b)

het begeleidingsblad (bijlage 26)
het bericht van regeling (bijlage 27)
het proces-verbaal van bevindingen (bijlage 29)
de legitimatiekaart voor begeleider (bijlage 30)

(bijv. 85.00008-3/00005-9 moeten in alle stukken
alsmede bij onregelmatigheden en schadegevallen
worden vermeld.

Eventueet station van herinschrijving.
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Afschaff ing
van het vervoerdocu ment
"Yol led ige wagen lad i ngen
in binnenverkeer"

Teneinde het administratief werk te vereenvoudigen,
werd beslist het vervoerdocument volledige wagenladingen in binnenverkeer (C 400/C 405)en zijn bijlage (C 4U2)
te vervangen door het internationaal vervoerdocument
(C 410/C 412)en zijn bijlage (C 422).

toegelaten. Gedurende deze periode kunnen de vervoerdocumenten in binnenverkeer kosteloos worden omgeruild tegen internationale vervoerdocumenten.

Wanneer gaan we van start?

Hoe het internationaal veruoerdocument invulIen?

ln de overgangsperiode van 1 januari tot 1 maart 1986
worden zowel het gebruik van het internationaal vervoerdocument als van het vervoerdocument in binnenvbrkeer

n
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Vanaf 1 maart 1986 zal enkel nog het internationaal vervoerdocument geldig zijn.

De hiernavolgende voorbeelden geven een duidelijk overzicht.
Annrx. - giil.g. - Anlrge I r PIM " I.5.1985

1.

Niet onderworpen aan
de BTW

Wanneer u vrilstelling van BTW
wenst, moet dit duidelij'k vermeld
worden in vak 25. Het nalaten
van deze aanduiding impliceert
dat u ambtshalve BTW zal moeten betalen of dat u zal verplicht
zijn een terugvordering in te dienen bij de Financiële Directie
van de NMBS.

S.A. INT. SOC
Rue du Bourdon
1060 Bruxelles
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2. Franco
Wenst u franco te verzenden,
dan moet u absoluut het vak 2
van vak 22 aankruisen.
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3. Met

1,2 ol3 wagens

Het is wenselijk slechts
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vrachtbrief te gebruiken voor de
zending. U mag:
* maximaal 3 wagens vermelden in vak 19 (zowel voor u als
voor de NMBS is het belangrijk
dat de wagennummers leesbaar
zijn.
* bijlage C 422 gebruiken (zie
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stel van meer
dan 3 wagens
Bijlage C 422 moet steeds bij

4. Met een

het document C 410 oÍ C 4129evoegd worden.
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De aanduiding in vak 25 "Vrij
van BTW in België (art. 41, § 1,
2e alinea van de code)", welke

:'r"ï$*::l;à,,,6.

T...sl.nD.r c.r V.E.ndbrh.hor.

voorkwam op de oude vrachtbrief,

wordt "Vrij van Belgische BTW

o

in internationaal verkeer (art. 41,
al.2)" (gedrukt in Nederlands,

§ 1,

Frans en Duits).

offiàt.g... q&.n v@, rdr.ilnc
ad6 lnrM, omr€ Fur L &urmft.
$..ti!. tur.l.uíg., tu1.9.n lU.dl.V.do[.
Anam

@

#!È'.l"elï.",'61
AEZEICHNUNG

&'^iË3*i".

OESGUÍES

Led

i

g

e

p - i^ra g e n

s

Tonn.9.utl.lkóduróin
Fargar.Ed x.trog*ichr

3)

@

@i
@i
@

En in de toekomst?
3857867 6052

38578758041
3857 87 5L39'7

338578788025
3807 87 67 559
3857

I

67 6020

Zonder op de zaken vooruit te wil-

len lopen kunnen we stellen dat

de afschaffing van het vervoer-

document in binnenverkeer een
eerste vereenvoudiging betekent
voor de transportadministratie.

lmmers, ons doel is de aÍschaÍÍing, voor volledige wagenladingen, van alle vervoerdocumenten.
Een werkgroep bestudeert momenteel de uitwisseling van tele-

matische berichten "computers

klanten/computer NMBS" via
het RïT-net.
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Zeven colli op tien
verstuurd dog A
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