Vereisten:
•

•

Brexit export flow maritiem
(non-transit)

EORI nummer (afgegeven door een EU27-lidstaat)
Over nodige info beschikken voor een correct ingevulde
douaneaangifte (goederencode, douanewaarde, …)

Zeetransport

Uitvoeraangifte

Terminal

Aankomstmelding

Laadbevestiging

Afvaartmelding

Uitgangsbevestiging

In eerste instantie zal er
voor elke uitgaande
zending naar het VK een
plaats geboekt moeten
worden bij de rederij.

De exporteur of een derde
partij zal een
uitvoeraangifte moeten
indienen op het bevoegde
kantoor van uitvoer. Indien
dit een Belgisch kantoor is,
moet dit in PLDA gebeuren.

In een volgende fase
kunnen de goederen
worden overgebracht
naar de haven van
waaruit ze zullen
vertrekken en aldaar
beschikbaar gesteld
worden voor
verscheping.

Wanneer de goederen
aangekomen zijn op de
terminal, zal de terminal
operator aan de douane
een aankomstmelding
versturen zodat de
douane de risicoanalyse
kan uitvoeren.

De goederenbehandelaar stuurt het
laadrapport naar de
rederij.

Bij vertrek van het schip,
zal de douane een
melding krijgen van
vertrek van het schip uit
de haven van uitgang.

Op haar beurt zal het
douanekantoor van
uitgang een
uitgangsbevestiging
verzenden naar het
douanekantoor van
uitvoer, dat het bericht zal
doorgeven aan de
aangever van de
uitvoeraangifte.

Op het moment van
boeking zal men moeten
aantonen reeds over de
nodige informatie te
beschikken, die in het VK
zal worden geëist bij
binnenkomst (e.g. MRN,
…).

Dit zodat de Belgische
douane tijdig een
elektronische risicoanalyse
kan uitvoeren en de
eventueel daar bijhorende
controles.
Deze aangifte moet worden
ingediend voor de goederen
vertrekken.

Deze zal, bij selectie,
overgaan tot een
controle.

Daarnaast moet ook de
rederij een
exportmanifest
indienen in PLDA.
Hierin staat de lading
en de identificatie van
het schip.

Deze laadbevestiging
wordt ingestuurd door
de havenautoriteit.

Deze uitgangsbevestiging
is van cruciaal belang om
het recht op vrijstelling
van btw bij uitvoer te
kunnen bewijzen.

! Het MRN nummer van de
aangifte moet meegedeeld
worden bij de boeking van
het zeetransport.

Meer info?
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

