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Besproken op de meeting van 2 juni 2021: 
 
De vergadering had als bedoeling problemen met betrekking tot consolidatie en douanevervoer te 
bespreken van en naar het Verenigd Koninkrijk. De leden van het BIFCOM, waaronder ook de 
douane van het VK, namen deel aan deze vergadering.  
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Volgende problemen, vooral met betrekking tot douanevervoer, werden aangehaald en 
besproken:  
 

1. Annuleren van transitaangiften in het VK 
 
Betreft T1-documenten die gewijzigd moeten worden in het VK. Eens een T1-document is 
aangemaakt in het VK, zou dit document niet langer gewijzigd kunnen worden. Bij een wijziging 
van een bestaand T1-document zou een nieuw T1-document moeten opgemaakt worden ter 
vervanging van het eerste document. Het eerste document dient vervolgens geannuleerd te 
worden. Er zou zich echter een probleem voordoen in NCTS, waarbij het eerste document niet 
correct geannuleerd wordt, en bijgevolg geldig blijft.  
 
Een aantal Belgische operatoren hebben dit probleem reeds ervaren, waarbij voor één zending 
twee T1-documenten aanwezig waren, terwijl één van de twee documenten geannuleerd had 
moeten zijn.  
 
Douane in het VK was nog niet op de hoogte van deze problematiek en zal dit verder 
onderzoeken.  
 

2. Verkeerd of niet correct afsluiten van de regeling douanevervoer 
 
Dit betreft vooral transitbewegingen die starten in België en eindigen in het VK. De douane in het 
VK is er zich van bewust dat niet alle operatoren zich ervan bewust zijn dat de regeling 
douanevervoer moet beëindigd worden vooraleer de goederen zich in het vrije verkeer bevinden. 
Zo is het momenteel mogelijk om in te voeren zonder dat er direct een invoeraangifte moet 
opgesteld worden, zodat sommige T1-documenten niet geregistreerd worden in het VK.  
 
VK douane gaat dit nog extra communiceren naar de betrokken operatoren en extra vermelden in 
het Border Operating Model.  
 

3. Verkeerde of foutieve informatie vermelden op transitdocumenten 
 
Dit probleem stelt zich vooral bij transitbewegingen vanuit het VK naar België.  

 
Bijvoorbeeld: hoeveelheid op transitdocument komt niet overeen met de hoeveelheid op andere 
documenten. Dit geeft moeilijkheden bij het afmelden document. 
 
Volgens VK heeft dit vooral te maken met het gebrek aan kennis bij de operatoren. De douane in 
het VK zal hierover nog communiceren richting de betrokken operatoren.  
 

4. Trage communicatie tussen kantoor van vertrek en kantoor bestemming 
 
Dit werd gemeld door de douane van het VK. Dit probleem stelt zich niet enkel bij transitverkeer 
vanuit en naar België, maar ook in andere lidstaten.  
 
AADA is niet op de hoogte van specifieke problemen. Er werd gevraagd aan de douane van het 
VK om concrete voorbeelden te bezorgen.  
 

5. Probleem met transitzendingen richting VK 
 
Douane in het VK merkt op dat de regeling douanevervoer soms al beëindigd is vooraleer 
goederen in het VK aankomen. Volgens de douane in het VK komt dit meer voor bij 
transitzendingen die aanvangen in continentaal Europa (in landen waar geen zeehavens zijn).  
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Dit kan te maken hebben met een verkeerd kantoor van bestemming op de transitaangifte. In 
andere gevallen is het mogelijk dat het kantoor van bestemming gelegen is aan de grens en dat 
het land van bestemming VK is. Dit is mogelijk en niet verkeerd, maar dan moet er in het VK wel 
een invoeraangifte opgesteld worden.  
 
 
 
 
Op het einde van de vergadering werd door DEFRA nog een presentatie gegeven over SPS en 
groepage. Het SPS-luik wordt verder opgenomen in de subwerkgroep rond SPS.  
 
 
 
Volgende vergadering: datum nog te bepalen 
 
 
 
 


