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MCC-NL: Relatie toevoegen 
 
In deze handleiding leggen we u uit hoe u zelf eenvoudig stapsgewijs een nieuwe relatie aanmaakt in MCC.  

STAP 1: SELECTEER “RELATIES” IN HET HOOFDMENU 

 

Selecteer “Relaties” in het hoofdmenu om het overzicht met relaties bestaande uit ontvangers/afzenders te 

openen. 

  

 

STAP 2: SELECTEER “ONTVANGER/AFZENDER TOEVOEGEN” 

 

Selecteer “Ontvanger/Afzender Toevoegen” om het menu te openen waarin u de gegevens van de nieuw toe te 

voegen ontvanger en/of afzender kunt toevoegen. 

 

 

STAP 3: VOER DE GEGEVENS VAN DE NIEUWE RELATIE OP IN MCC 

 

In dit scherm kunt u de algemene, overige en contactgegevens invoeren van de nieuwe relatie. 

Het is daarbij van belang dat u kijkt naar het “type relatie”. Het type relatie geeft u de mogelijkheid om de rol van 

de relatie aan te geven zodat deze enkel gebruikt kan worden voor de regelingen die u selecteert.  

Door het aanvinken van de type relaties in het voorbeeld hieronder kan deze relatie gebruikt worden in een 

aangifte als zijnde een: 

 Importeur 

 Exporteur 

 Transit Ontvanger (TA) 
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 Transit Afzender (TG) 

 BFV Importeur 

Sla de relatie vervolgens op. De relatie is nu te gebruiken in MCC. 
 

 

STAP 4: SELECTEER DE RELATIE IN DE AANGIFTE 

 

Selecteer tot slot de nieuwe relatie in de aangifte door een keuze te maken in een van de dropdown menu’s 
zoals hieronder is aangegeven. De relatie wordt getoond wanneer u het juiste “type relatie” heeft geselecteerd bij 

het aanmaken van de relatie.  
 

 
 

 


