Betreft: Brexit
Geachte heer / mevrouw,
Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten per 30 Januari 2020 en de daar aan vast
gekoppelde transitie periode komt per 31 December 2020 ten einde. De impact op het
goederenvervoer tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vaste land zal merkbaar zijn. Hoe
groot de impact zal zijn hangt af van diverse factoren, waaronder het type goederen zoals
bijvoorbeeld veterinaire producten of specifieke markten of segmenten zoals landbouw zullen een
grotere impact voelen dan anderen. Wat dit alles precies voor u betekent en welke stappen u kunt
ondernemen om de impact te minimaliseren zal in deze brief beschreven worden.
Nu het Verenigd Koninkrijk de Europese Douane Unie gaat verlaten zullen de benodigde douane
documenten en formaliteiten van kracht worden. Zoals reeds eerder aangegeven is KLG goed
voorbereid op de Brexit. Wij beschikken over een 19 man sterk team van douane specialisten. In
Venlo hebben we eigen douane afdeling (AEO gecertificeerd) en tevens hebben we bij onze vestiging
in het Verenigd Koninkrijk (Bradford) voor de noodzakelijke vergunningen gezorgd zodat we ook de
in- en uitvoer in het Verenigd Koninkrijk en Nederland in eigen regie kunnen doorvoeren.
Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de goederenstroom zo goed mogelijk gewaarborgd blijft
is het van groot belang dat onderstaande informatie bij KLG bekend is of is ingericht voor
verscheping van goederen per 1 Januari 2021. De volgende gegevens / informatie dienen wij te
ontvangen van de exporterende partij:
a.

Handelsfacturen en paklijst(en) voorzien van afzender en ontvangende partij, voertaal
Engels;
Aantal verpakkingseenheden en gewicht zowel bruto als netto;
Munteenheid en waarde van de zending;
Land van oorsprong;
De juiste levervoorwaarden en goederen codes (let op, dit kunnen er meer dan één zijn);
Uitvoerdocumenten (indien u deze zelf opmaakt);
Duidelijke informatie door wie de goederen in het ontvangstland ingeklaard dienen te
worden.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Indien u als exporterende partij ervoor kiest om de uitvoerdocumenten niet zelf te verzorgen raden
wij u aan deze door KLG Europe te laten opmaken. Hiervoor dienen wij door de exporteur gemachtigd
te worden. Als bijlage doen wij u de documenten en de informatie hierover toekomen (document 1).
Indien u hiervoor kiest, verzoeken wij u ervoor te zorgen dat deze machtiging voor 1 December
2020 in ons bezit is. Verder hebben wij een recente kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel
nodig. Let u er alstublieft wel op dat de persoon die de machtiging ondertekend hiertoe gemachtigd
dient te zijn en ook op het uittreksel van de Kamer van Koophandel dient voor te komen. Tevens
dienen wij in het bezit te zijn van het EORI-nummer van de exporterende partij. Onder in dit bericht
vindt u enkele handige links die u de nodige informatie over het EORI-nummer en het eventueel
aanvragen hiervan verschaffen.
Wij willen u erop wijzen dat wij over alle genoemde informatie en documenten de beschikking
moeten hebben alvorens wij uw goederen komen laden. Dit om eventuele vertragingen zoveel
mogelijk te voorkomen.
Bij exportzendingen naar het Verenigd Koninkrijk heeft de ontvanger meerdere mogelijkheden om
de aangifte te verzorgen:
a.
b.

Douane formaliteiten verzorgd door KLG Europe Bradford;
Door een eventueel door de ontvanger gekozen derde partij (inklaringsagent);

Om zoveel mogelijk de controle te behouden over de transporten bieden wij deze aangifte aan tegen
een vast tarief per document (inklaringen t/m 3 tariefposten). Hiervoor dienen wij door de
ontvangende partij gemachtigd te worden.
Als bijlage 2 treft u een brief aan die u kunt gebruiken richting uw Engelse klant. Hierin staat een
uitgebreid stappenplan over wat uw klant dient te doen indien hij of zij kiest voor één van de
bovengenoemde opties, alsmede een machtigingsformulier indien KLG Europe Bradford de inklaring
voor uw klant mag verzorgen. Wij wijzen u erop dat dit de enige optie is waar wij als KLG Europe
kunnen garanderen dat de aangifte correct wordt doorgevoerd. Verder biedt het ons het voordeel
om de controle over de planning van de zendingen in eigen regie te kunnen blijven doorvoeren tegen
het servicelevel waarop u dat van ons gewend bent. Hierdoor kunnen eventuele meerkosten
voorkomen worden.
Het spreekt voor zich dat wij bij eventuele zendingen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland
ook voor de leverancier de uitvoerdocumenten in het Verenigd Koninkrijk kunnen verzorgen. Ook
hiervoor heeft ons kantoor in Bradford een machtiging van uw leverancier nodig. Uiteraard kunnen
wij de inklaring aan Nederlandse zijde ook volledig voor u verzorgen.
Indien u of uw relatie in het Verenigd Koninkrijk vragen heeft doen wij u hieronder alle
contactgegevens van beide kanten toekomen.
Rest ons u te wijzen op de mogelijkheid van vertragingen die kunnen ontstaan wanneer de transitie
periode voor het verlaten van de Europese Unie op 31 December 2020 een feit is. Recente
voorbereidingen op de Brexit hebben reeds vertragingen aan het licht gebracht. Vele ontvangende
partijen in het Verenigd Koninkrijk boeken nu grote volumes ter voorbereiding van al dat wat komen
gaat en om de verwachte vertragingen voor te zijn. Als gevolg worden er capaciteitsproblemen
verwacht zowel bij de ferry’s alsmede bij de diverse veerdiensten naar het Verenigde Koninkrijk toe.
Wij zullen er alles aan doen om in welke situatie dan ook uw zendingen op een betrouwbare manier
te blijven verzorgen. Met een gedegen voorbereiding en afstemming op de diensten en een algehele
ontzorging door KLG staan we samen sterk voor een geminimaliseerde impact op uw zendingen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u desalniettemin nog vragen hebben
dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
KLG Europe Venlo
brexit@venlo.klgeurope.com
+31 (0)77 324 50 00
KLG Europe Bradford
brexit@bradford.klgeurope.com
+44 (0)1274 711 498

Met vriendelijke groet,
Afdeling Sales
KLG Europe Venlo B.V.

