MEMBER HELP : HOE DIEN IK MIJN MAANDELIJKSE
AANGIFTE IN VOOR IMPORT/EXPORT ?
1. Welke banden dien ik aan te geven?
Importaangifte: alle banden die na ingangsdatum van de aanvaardingsplicht zijn
aangekocht zonder Belgische milieubijdrage en die verkocht worden op de Belgische
markt. U kan uw aangiften doen op basis van uw aankoop- of verkoopfacturen. De
banden die niet onder de aanvaardingsplicht vallen, dienen niet aangegeven te worden.
Exportaangifte alle banden waarop na ingangsdatum van de aanvaardingsplicht de
Belgische milieubijdrage is betaald en die zonder milieubijdrage verkocht worden aan het
buitenland. U moet uw aangiften doen op basis van uw verkoopfacturen en uw
aankoopfacturen of aangiftefacturen aan milieubijdrage als bewijs kunnen voorleggen bij
controle. De banden die niet onder aanvaardingsplicht vallen, kunnen niet aangegeven te
worden.
Klik op http://www.recytyre.be/nl/importexport/mijn-wettelijke-verplichtingen voor meer
informatie over de aanvaardingsplicht.

2. Wanneer dien ik mijn aangifte te doen?
U dient als lid maandelijks een elektronische aangifte in te dienen tegen ten laatste
de 10de werkdag volgend op de maand waarop de aangifte betrekking heeft.
U kan slechts een aangifte indienen vanaf de eerste dag volgend op de maand waarop de
aangifte betrekking heeft. Bv de aangifte voor mei kan nog niet aangegeven worden in
mei en dient aangegeven te worden van 1 juni tot en met 10 werkdagen later in juni.

3. Hoe mijn maandelijkse aangifte indienen?
A. Aanmelden op het online beveiligde Recytyre extranet
Na uw registratie als lid ontvangt iedere geregistreerde gebruiker een gebruikersmail met
een gebruikersnaam en paswoord die toegang verleent tot het beveiligd elektronisch
platform.
Ga naar het webadres https://www.recytyre.be/extranet of klik in de gebruikersmail op
de link naar het beveiligde Recytyre extranet zodat u onmiddellijk uw maandelijkse
aangiften kunt indienen.
Contacteer ons op leden@recytyre.be als u de gebruikersmail niet heeft ontvangen.

Klik op de link in de gebruikersmail om in te
loggen op het Recytyre extranet om uw
aangiften maandelijks in te dienen. Houd
deze e-mail goed bij.

Vul op het Recytyre extranet uw persoonlijke gebruikersnaam (user name) en
paswoord (password) in. Klik daarna op de knop “Login”.

Bent u uw paswoord vergeten? Klik dan op de knop naast “Forgot your password?” om
een nieuw paswoord te ontvangen per e-mail.

Geef vervolgens het e-mailadres in dat geregistreerd is onder uw gebruikersnaam.
Bent u uw gebruikersnaam vergeten? Klik dan op de knop naast “Forgot your user
name?” om Recytyre te contacteren of contacteer ons op leden@recytyre.be.
Wenst u uw gebruikersgegevens up te daten of extra gebruikers te laten registreren,
contacteer ons op leden@recytyre.be.
Bij uw eerste aanmelding dient u dit wachtwoord te veranderen in een persoonlijk
wachtwoord naar keuze van minimaal zeven tekens dat niet identiek mag zijn aan vorige
wachtwoorden.

Bewaar uw gewijzigde toegangsgegevens en de gebruikersmail zorgvuldig en geef ze niet
door aan derden. Gebruik deze gewijzigde toegangsgegevens telkens voor uw
aanmelding op het Recytyre extranet.

B. Het hoofdmenu: kies uw markt
Na het inloggen, komt u in het hoofdmenu van Recytyre extranet.
Klik op “Declaration Original Equipment” voor uw import en/of exportaangifte voor
banden bestemd voor de eerste montage.
Klik op “Declaration Replacement” voor uw import en/of exportaangifte voor banden
bestemd voor de vervangingsmarkt.

U zult enkel toegang hebben tot de aangiften voor de markt die u hebt aangeduid bij uw
registratie als lid. De onderstaande foutboodschap verschijnt als u op een markt klikt die
niet is geselecteerd in uw registratie als lid.
Als uw situatie niet (meer) correct is in verband met de markt waarvoor u banden dient
aan te geven, contacteer ons dan op leden@recytyre.be, zodat we u toegang kunnen
verlenen om uw aangiften in te dienen voor de juiste markt(en).

C. Declaration Overview: het overzicht van uw aangiften
Als u op “Declaration Original Equipment” of “Declaration Replacement” heeft geklikt,
komt u terecht in het overzicht van al uw aangiften voor de gekozen markt.
Klik in de kolom “Declaration status” op de status van de maand waarop uw
aangifte betrekking heeft om uw import en exportaangifte gelijktijdig in te
dienen.
Om uw vroegere aangiften te raadplegen, klikt u op het betrokken jaar en vervolgens op
de status van de betrokken maand.
In de legende ziet u de betekenis van de status van uw aangifte: u hebt uw aangifte nog
niet gedaan als de status op “open for declaration” staat. Als de status op “declared and
confirmed” staat, is de aangifte reeds gedaan en verwerkt door Recytyre.

Onder de legende ziet u welke markt en welke keuze import en/of export voor deze
markt in uw registratie als lid is geselecteerd. U zult geen aangifte kunnen doen voor een
markt of import/export die niet in uw registratie is geselecteerd. Is uw situatie niet
correct, contacteer ons op leden@recytyre.be om uw selectie te kunnen updaten zodat u
toegang heeft tot de juiste aangiftemodules.

D. Het elektronisch aangifteformulier
Nadat u op de status van de maand waarop uw aangifte betrekking heeft geklikt heeft,
komt u terecht in het aangifteformulier waar u gelijktijdig uw import en/of exportaangifte
kunt indienen. De periode waarop de aangifte betrekking heeft, staat vermeld in de
zwarte titel bovenaan. (zie screenshot 1)
U kunt enkel aangifte doen voor de markt en keuze import en/of export die in uw
registratie als lid is geselecteerd. De markt en de keuze import/export waarvoor u
aangifte indient staat bovenaan vermeld in de zwarte titel.(zie screenshot 1)
Als u enkel voor import of export bent geselecteerd, dan ziet u slechts 1 kolom met als
titel “Number of tyres import” of “Number of tyres export”.
Als u voor zowel import als export bent geselecteerd, dan ziet u 2 kolommen met de
titels “Number of tyres import” en “Number of tyres export”.
Als deze situatie niet correct is, contacteer dan Recytyre op leden@recytyre.be.
Vul per milieubijdragecategorie het aantal banden in in de kolom import en/of
export. Als u niet zeker bent welke banden tot welke categorie behoren, kunt u
klikken op de hyperlink “dutch” of “french” om te worden doorverwezen naar de lijst met
de milieubijdragen in het Nederlands of Frans.
In de kolom “Env.fee” ziet u de milieubijdrage excl.BTW per categorie. In de kolom “Fee
total” ziet u per categorie het saldo exclusief BTW van de importaangifte verminderd met
de exportaangifte vermenigvuldigd met de milieubijdrage.(zie screenshot 1)
Onderaan het aangifteformulier staat de som van de “Fee total” met het totale saldo te
betalen of terug te vorderen exclusief BTW die als basis dient voor facturatie. (Zie
screenshot 2).
In de tekst onder de grote zwarte titel staat vermeld dat u uw aangifte dient in te dienen
tot uiterlijk 10 werkdagen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand
waarop de aangifte betrekking heeft. Zoals beschreven in de
lidmaatschapsovereenkomst, zal na het verstrijken van deze 10 werkdagen u een
forfaitaire factuur worden aangerekend.
De uiterste datum om uw forfaitaire factuur te corrigeren staat vermeld in de tekst “Final
figures need to be confirmed in your monthly declaration by 30 Jun 2010. Once
confirmed, these figures cannot be adapted “. Tot dan kunt u uw correcte aangifte nog
indienen zodat uw forfaitaire factuur wordt gecrediteerd en u een correcte factuur zal
worden aangerekend. Na deze deadline is het niet meer mogelijk om uw forfaitaire
factuur te corrigeren. (zie screenshot 1)

Screenshot 1:

Screenshot 2:

Klik op de knop “confirm declaration” nadat u het correcte aantal aan te geven banden
voor import en/of export heeft ingevuld. U zal voor het totale saldo weergegeven in
“Total” een factuur of credit nota ontvangen.
Heeft u voor de gekozen markt deze maand geen banden aan te geven voor import en/of
export, klik dan op de knop “confirm 0-declaration” om een 0-aangifte in te dienen.
Vervolgens verschijnt er een pop-up boodschap om uw aangifte te bevestigen (zie
screenshot op de volgende pagina). Als alles correct is ingegeven, klik dan op “ok”, klik
anders op “cancel” om uw aangifte nog te kunnen wijzigen. Opgelet: als u op “ok”
klikt om uw aangifte te bevestigen, is het daarna niet meer mogelijk om de
cijfers in uw aangifte nog aan te passen en is uw aangifte in het systeem
verwerkt.

Nadat u uw aangifte heeft bevestigd, zal de status van uw aangifte veranderen naar
“declared and confirmed”. Deze status kan u later ook raadplegen in de Declaration
Overview, het overzicht van al uw aangiften voor de gekozen markt. Bovenaan uw
aangifteformulier verschijnt de bevestiging dat u binnenkort op basis van uw aangifte
een factuur of credit nota zal ontvangen.

Onderaan uw aangifteformulier verschijnen de gegevens van uw ingediende aangifte.
Creator: de gebruiker die de aangifte heeft ingediend.
Creation Date: de datum waarop de aangifte werd ingediend.

E. Kan ik een aangifte indienen op papier?
Voor leden die hun aangiften niet elektronisch wensen in te geven, is voorzien dat de
aangifte per post mag gebeuren. Wel betaalt het lid hiervoor per aangifte een som
van € 5,00 voor de manuele verwerking.

F. Achterstallige aangiften
Contacteer Recytyre op leden@recytyre.be voor al uw achterstallige aangiften vanaf de
ingangsdatum van de aanvaardingsplicht.

G. Foutieve aangiften: hoe corrigeren?
Indien u merkt dat de cijfers van een al bevestigde aangifte niet correct zijn, dient u het
verschil te corrigeren in de eerstkomende nieuwe aangifte door de tegenbewerking te
doen of ontbrekende cijfers erbij te tellen. Let er wel voor op dat dit steeds gebeurt voor
de juiste markt.
Mocht de fout van een zodanig aard zijn dat u deze niet in een volgende aangifte kunt
rechtzetten, dient u contact op te nemen met PricewaterhouseCoopers en Recytyre (zie
onderaan in de rubriek I. Contactgegevens).

H. Confidentialiteit van uw gegevens
Om de confidentialiteit van uw gegevens te garanderen delegeert Recytyre het beheer
van de boekhouding van alle facturen en creditnota’s van de leden aan
PricewaterhouseCoopers Tax Consultants sccrl/bcvba. Hierdoor hebben Recytyre en
derden geen toegang tot uw verkoopcijfers.
Ook de gegevens op het beveiligde extranet worden op deze manier beveiligd met een
128bit SSL-servercertificaat. Deze technologie zorgt ervoor dat alle gegevens die tussen
uw webbrowser en de server worden getransporteerd gecodeerd (encrypted) zijn.
Dit garandeert dat alle gegevens op een veilige manier tussen uw computer en de server
worden verstuurd.

I. Contactgegevens
Voor vragen over facturen/creditnota’s en boekhouding verwijzen wij u naar:
PricewaterhouseCoopers
Woluwe Garden - Woluwedal 18
B-1932 Sint Stevens Woluwe
Tel. : +32 (0)2 710 7171
Fax. : +32 (0)2 710 4798
E-mail : recytyre.blackbox@pwc.be
Voor alle andere vragen kan u contact opnemen met:
Recytyre vzw
Avenue Jules Bordetlaan 164
B-1140 Bruxelles - Brussel
Tel. : +32 (0)2 778 62 00
Fax : +32 (0)2 778 62 22
E-mail: leden@recytyre.be

