Geachte relatie,
Zoals u ongetwijfeld weet, zal per 1 januari 2021 het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uitmaken
van de Europese Unie. Ondanks dat er nog steeds onderhandelingen plaatsvinden en de Engelse
overheid al aangekondigd heeft een “relaxation period” van zes maanden in te stellen, is het al
duidelijk dat import- en exportformaliteiten van belang zijn om handel te kunnen drijven met het VK.
Zoals reeds eerder aangegeven, kunt u zich hierop voorbereiden. Onderstaand vindt u een opsomming
van de belangrijkste punten met aanvullende informatie.
Om congestie in de havens te voorkomen, is er een systeem opgezet waarbij alle relevante data
geverifieerd zullen moeten zijn alvorens boekingen geaccepteerd kunnen worden. Indien u van onze
diensten gebruik wilt maken voor het vervullen van uw import- en/of exportformaliteiten, moet Vorex
het onderstaande daarom minimaal één werkdag voor afhaling in haar bezit hebben:
•
•
•

•
•
•

EORI-nummer van de EU leverancier*
Getekende directe vertegenwoordiging door de daadwerkelijke afzender van de goederen**
Verkoopfactuur met minimaal de volgende informatie:
- Volledige NAW-gegevens incl. btw-nummer en EORI-nummer afzender
- Volledige NAW-gegevens incl. btw-nummer en EORI-nummer koper
- Correcte goederencode(s) en duidelijke goederenomschrijving
- De waarde van de goederen duidelijk aangegeven per goederencode
- Correct aantal verpakkingseenheden en bruto- en nettogewicht per goederencode
- Juiste leveringsconditie, oftewel incoterm***
Btw-nummer en EORI-nummer van de VK ontvanger
Volledig ingevulde CMR voor transport over de weg
Indien u zelf de documenten opmaakt of op laat maken door een derde partij, is een kopie van
dit document nodig. Vorex zal namelijk te allen tijde zelf de informatie in Portbase zetten

Ook aan de zijde van het VK kan Vorex u helpen, omdat wij een samenwerking met een
gerenommeerde douane-expediteur in de haven van Felixstowe hebben:
Grange Shipping Ltd. In Felixstowe
Mr John Grange +(44)-1394-605202
Mrs Wendy Pearon +(44)-1394-605233
Clearance department: +(44)-1394-605200

johng@grangeshipping.co.uk
wendy@grangeshipping.co.uk
Kelvin@grangeshipping.co.uk

U kunt met hen contact opnemen of uw relaties in het VK dit laten doen bij vragen omtrent douane
gerelateerde zaken in het VK. Geef hierbij aan dat u samenwerkt met Vorex.
Indien uw relaties in het VK willen blijven importeren en exporteren, verzoeken wij u om hen contact
op te laten nemen met Grange Shipping. Van relaties die DAP/DDP ontvangen en/of EXW/FCA
exporteren, hebben we ook alle voorgaande informatie nodig ten behoeve van de vereiste
douaneformaliteiten. Te allen tijde zijn de ontvangers en leveranciers verantwoordelijk voor het op
tijd verstrekken van de juiste en volledige informatie.

Eventuele btw, invoerrechten en accijnzen dienen voldaan te zijn alvorens wij starten met het in het
vrije verkeer brengen van de goederen, mits u geen gebruik maakt van verlegging op grond van art.
23.****
We willen ook benadrukken dat de juiste informatie en het op tijd indienen van alle documenten
cruciaal zijn om het proces rondom uw zending zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Hebt u nog vragen, aarzel dan niet ons te contacteren.
Hoogachtend,
Vorex Logistics B.V.

* Alle bedrijven die zaken willen blijven doen met het VK, zullen in het bezit van een EORI-nummer
moeten zijn. Deze kan aangevraagd worden via:
https://www.gov.uk/eori of https://www.belastingdienst.nl
** Volgens de AEO-richtlijnen zal de directe vertegenwoordiging door een volledig geautoriseerd
persoon getekend moeten worden. Hierbij zijn een recent (maximaal drie maanden oud) uittreksel van
de KVK en een kopie van het identiteitsbewijs nodig. Voor andere logistieke dienstverleners is het van
cruciaal belang dat zij deze directe vertegenwoordiging laten tekenen door de daadwerkelijke afzender
van de goederen.
*** Incoterms bepalen uw rechten en plichten inzake vrachtkosten, douaneformaliteiten en afdracht
van btw, invoerrechten, accijnzen e.d. Onder geen enkel beding kunnen wij aansprakelijkheid
accepteren voor de afdracht van btw, invoerrechten, accijnzen e.d. Meer informatie over de
verschillende incoterms kan worden gevonden via:
https://www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen/icc-incotermsr-2020
**** Het bezit van een verleggingsregeling, art. 23, maakt de afhandeling bij import makkelijker. U
kunt dit aanvragen via de Belastingdienst.

