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Enige mogelijke optie voor AAD&A
 Voorbereiding 1 november no-deal



BREXITNOTA



ENS, CUSCAR EN ATO 

• Geen afwijking van het wetboek

• Hoofdvervoerder (vb rederij) dient de ENS in

• Als CUSCAR referentienummer voor trailers, zonder bill of lading,

boekingsnummer te worden gebruikt (cfr. bill of lading nummer bij 
containers)



AANGIFTE VOOR DOUANEREGELING

• CUSCAR wordt opengesteld na “aankomst”
•  afvaart van het schip in VK

• Aangiften mogelijk vanaf dat moment, geen beperkingen van type 
aangifte



TRANSIT

• EU UK
• Alle zendingen worden aangeboden met Zeebrugge/Antwerpen/… als kantoor van 

doorgang.

• Kantoor eveneens kantoor van bestemming?  aanbieden

• Praktijk: systeem met lijsten met de barcodes

• Na notificatie van doorgang is het mogelijk om tot een goedgekeurde plaats te rijden 
om daar de aankomst te bevestigen

• UK  EU
• Transitdocument vermelden op manifest, anders uitgang zonder dekking document

• Toekomst: communitysystemen



LEGE TRAILERS

• Code “E” op CUSCAR

• Manuele procedure: mail met lijst naar bevoegde dienst. Geen respons 
na 4 uur = ambtshalve vrijgave



• Bij een No-Deal zijn de grensoverschrijdende vergunningen die door 
het VK zijn afgeleverd vanaf de dag van uitstap ongeldig

• Indien de vergunninghouder in het VK gevestigd is, is de vergunning 
onbruikbaar vanaf de dag van uitstap
•  vertegenwoordiging

• Verwijzingen in een “EU27-vergunning” naar het VK maken een 
vergunning niet ongeldig.
•  de vergunning kan niet gebruikt worden voor elementen die te 

maken hebben met het VK (vb Entrepot of plaats van veredeling 
in het VK)

VERGUNNINGEN (HERHALING)



DEELZENDINGEN

• 1 MRN kan meerdere deelzendingen bevatten

• De MRN wordt echter afgesloten indien er een exit confirmation is voor 
alle deelzendingen

• Hierdoor kunnen geen arrival at exit-berichten meer worden ingestuurd 
voor de MRN

•  Steeds 1 deelzending laten openstaan zolang er nog arrival at exit 
nodig is



• Een uitvoeraangifte is niet mogelijk tot de uittredingsdatum
 artikel 203 DWU is niet van toepassing

• Artikel 253 Gedelegeerde Verordening laat andere bewijzen toe
• Werkwijze

• aanvragen van een T2L bij de AAD&A
• vrijstelling van berekening van invoerrechten en BTW op invoer 

zal worden verleend
• Regeling 6300 ipv 6310

TERUGKERENDE GOEDEREN



DUAL USE

• VK hanteert de controleregimes

• Uniale vergunningen mogelijk

•  registreer



DIVERSEN

• “EU” op enig document doordat VK onder de Conventie van 1987 valt

• Noodprocedure

• Verlegging verificatie 

• Werkuren AAD&A



TESTOMGEVING PLDA



TESTOMGEVING PLDA

• UK is op dit moment niet opgenomen als derde land

• Opnieuw beschikbaar eind september



CIRCULATIE/CONGESTIEPLAN ZEEBRUGGE



CIRCULATIE EN CONGESTIE ZEEBRUGGE

• Opzet: terminals bereikbaar houden voor zendingen die gedekt zijn door 
document

• Context: moeilijke inschatting, flows die door elkaar lopen
• UK

• Intracommunautaire trafiek (vb Scandinavië)

• Derdelandenverkeer

• Intermodaal verkeer

• Lokaal verkeer

• Personenwagens

• 80 vrachtwagens per uur gemiddeld  potentieel voor snelle 
accumulatie



PLAN

• Nationaal plan
• Aanduidingen

• Omleidingen

• Situatie Franse grens

• Lokaal plan Zeebrugge
• MBZ: systeem met groene, oranje en rode kaarten  overgenomen in apps

• Bufferparkings

• Verschillende niveau’s

• Triages (o.a. Nieuwpoort/Gistel voor FR, A11 voor Zeebrugge)

• Provinciale crisiscel nationale crisiscel



RXSEAPORT:
GOEDERENFLOW ZEEBRUGGE

INFORMEREN VERLADERS EN TRANSPORTEURS



Controleer of u toegang krijgt tot de haven 

van Zeebrugge

3. GROEN LICHT

Zorg voor de voormelding van de 

douanegegevens bij RX/SeaPort

2. DOUANE VOORMELDING

Zorg voor een geldige boeking bij 

uw ferry maatschappij

1. BOEKING

Brexitproof van en
naar Zeebrugge

In 3 stappen



UK -> Zeebrugge

U kunt uw boeking bij de verschillende ferrymaatschappijen & 

shortsea rederijen doen, zoals u deze vóór de Brexit doet. 

Daarbij zal u verplicht ook gedetailleerde informatie over de goederen

moeten doorgeven voor veiligheidsdoeleinden.

Zonder boeking krijgt de vervoerder geen toegang tot de terminal.

Zeebrugge -> UK

U kunt uw boeking bij de verschillende ferrymaatschappijen & 

shortsea rederijen doen, zoals u deze vóór de Brexit doet. 

Deze procedure wijzigt niet.

Zonder boeking krijgt de vervoerder geen toegang tot de terminal.

Zorg voor een geldige boeking bij 

uw ferry maatschappij

1. BOEKING



UK -> Zeebrugge

De terminal operator wordt via de e-Balie ferry applicatie van 

RX/SeaPort op de hoogte gesteld van de douanestatus van uw 

lading. Op basis van deze informatie kan de lading worden 

vrijgegeven voor vervoer.

Zonder deze verplichte melding kan de lading niet worden 

opgehaald.

Zeebrugge -> UK

De douane gegevens die gelinkt zijn aan een boeking dienen 

verplicht voorgemeld te worden via de e-Balie ferry applicatie van 

RX/SeaPort

Zonder de verplichte voormelding van de douane gegevens 

krijgt de vervoerder geen toegang tot de terminal.

LOG IN

Zorg voor de voormelding van de 

douanegegevens bij RX/SeaPort

2. DOUANE VOORMELDING



Circulatieplan Zeebrugge

 Lading met een ROOD licht zal niet toegelaten worden in de 

haven van Zeebrugge

 Lading met een ORANJE licht zal begeleid worden naar een 

wachtparking, waar de nodige stappen ondernomen kunnen 

worden om groen licht te bekomen

 Lading met een GROEN licht mag zich onmiddellijk aanbieden 

aan de gate van de betreffende terminal.

Controle “GROEN licht”

 Pre-controle van uw toegang kan te allen tijde via het 

dashboard van RX/SeaPort.

 Truckers kunnen gemakkelijk controleren of voorgaande 

stappen in orde zijn via de FLUX app op hun smartphone.

LOG 
IN

Controleer of u toegang krijgt tot de 

haven van Zeebrugge

3. GROEN LICHT



Unieke boekingsreferentie

Unit identificatie

Belangrijke info

MRN

Type document

Unieke boekingsreferentie

Unit identificatie

Terminal

Belangrijke info

Unieke boekingsreferentie

Unit identificatie

Belangrijke info

Controleer of u toegang krijgt tot de haven 

van Zeebrugge

3. GROEN LICHT

Zorg voor de voormelding van de 

douanegegevens bij RX/SeaPort

2. DOUANE VOORMELDING

Zorg voor een geldige boeking bij 

uw ferry maatschappij

1. BOEKING



Brexit checklist
Begin nu al aan de voorbereiding zodat u in geval van Brexit  

v lot goederen kunt verschepen via de Haven van Zeebrugge

Goederenstromen RX/SeaPortDouane formaliteiten

Breng uw goederenstromen & 

logistiek in kaart

Valideer uw INCO terms

Bepaal wie de douane aangiften

doet in de EU

Bepaal wie de douane aangiften

doet in het VK

Spreek af wie de verplichte

douane voormelding doet bij

RX/SeaPort

Vraag uw EORI nummer aan bij

de douane

Vraag de relevante vergunningen

aan bij de douane

Contacteer de Brexit 

coördinatoren van de douane in 

geval van vragen

Controleer of uw goederen-

stromen onderhevig zijn aan extra 

controles (FAVV, FAGG…)

Contacteer een douane-

vertegenwoordiger indien u geen

ervaring heeft met douane

Registreer u bij RX/SeaPort

Abonneer u op de e-Balie ferry 

service van RX/SeaPort

Abonneer u op de RX/Dashboard 

service van RX/SeaPort

Neem contact op met RX/SeaPort

indien u een EDI connectie wil

opzetten

Moedig uw truckers aan de FLUX 

app te downloaden en gebruiken



FAVV:
LANDBRUG



INDUSTRY DAYS ZEEBRUGGE 1 OKTOBER



OPERATIONELE OEFENING ZEEBRUGGE



OEFENING ZEEBRUGGE

• Luik 1: ICT, planning en capaciteit Douane

• Luik 2: flow op Grensinspectiepost Zeebrugge
• Zendingen

• Transport

• Communicatie

• Mogelijke nationale uitbreiding, bevoegdheid Crisiscel



FINAL COMMISSION CALL TO ALL EU CITIZENS AND BUSINESSES



VARIA


