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Onderwerpregel e-mail: Vervoert u goederen tussen het Verenigd Koninkrijk en de 

EU? Nu te ondernemen acties  
 

Geachte klant, 

U ontvangt deze e-mail omdat u hebt ingestemd met het ontvangen van e-mails van het 
Britse vrachtwagenheffingssysteem. Deze e-mail bevat belangrijke informatie over nieuwe 
vereisten voor vervoerders die goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk vervoeren.  

In deze e-mail behandelen we het volgende: 

1. Het gebruik van de Goods Vehicle Movement Service 
2. Wijzigingen in de veiligheidsvereisten 
3. Herinnering over het langsgaan bij een Inland Border Facility  
4. Waar u meer informatie kunt krijgen 
5. EU-identiteitskaarten en paspoorten 

 

1. Het gebruik van de Goods Vehicle Movement Service 

De Goods Vehicle Movement Service (GVMS) is een IT-platform van de Britse regering voor 

het vervoeren van goederen naar of vanuit Noord-Ierland en Groot-Brittannië (Engeland, 

Schotland en Wales). Als u een vervoerder bent die goederen vanuit de EU naar Groot-

Brittannië vervoert, hoeft u momenteel GVMS alleen te gebruiken als uw goederen onder de 

Common Transit Convention (CTC of Transit) worden vervoerd.  

Vanaf 1 januari 2022 moet u GVMS gebruiken om goederen die u vervoert via een 

haven in het Verenigd Koninkrijk die GVMS gebruikt door de douane te krijgen.  

Voor havens die GVMS gebruiken om goederen te controleren, moeten vooraf ingediende 

aangiftereferenties aan elkaar worden gekoppeld binnen één enkele GMR (Goods 

Movement Reference). Zelfs als u het nog niet hoeft te gebruiken, moet u zich zo snel 

mogelijk aanmelden voor GVMS om ervoor te zorgen dat u voorbereid bent op de nieuwe 

vereisten die vanaf 1 januari 2022 gaan gelden.  

 Om toegang te krijgen tot het GVMS-systeem hebt u het volgende nodig: 

• Een gebruikers-ID en wachtwoord van de UK Government Gateway. Als u die 

nog niet hebt, kunt u zich online aanmelden voor een Government Gateway-

account .  

• Een GB EORI-nummer. Als u die nog niet hebt, kunt u die nu aanvragen. 

Met het GVMS-systeem kunt u het volgende doen: 

• Al uw declaratiereferenties voor één transport aan elkaar koppelen. Dit betekent 

dat degene die de goederen vervoert aan de grens slechts één referentie hoeft te 

overleggen om aan te tonen dat de goederen vooraf zijn aangegeven. 

• Het vervoer van goederen aan aangiften koppelen, waardoor deze automatisch 

en bijna onmiddellijk in HMRC-systemen kunnen aankomen en vertrekken. 

• Meldingen ontvangen om u te laten weten of u zich moet melden voor verdere 

inspecties. 

• Klanten informeren of hun inkomende goederen met succes zijn ingeklaard in de 

systemen in het Verenigd Koninkrijk op het moment dat ze in het Verenigd 

Koninkrijk aankomen. 

2. Wijzigingen in de veiligheidsvereisten  

https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/check-how-to-move-goods-through-ports-that-use-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/check-how-to-move-goods-through-ports-that-use-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services/register?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services/register?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/eori?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
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Als u een vervoerder bent die goederen vervoert tussen Groot-Brittannië en de EU, moet u 

de Britse douane veiligheidsinformatie over de goederen verstrekken.  
 

Goederen naar de EU vervoeren vanuit Groot-Brittannië: 

Als u goederen vanuit Groot-Brittannië naar de EU vervoert, worden de meeste goederen al 

gedekt door een uitvoeraangifte met veiligheidsinformatie. Als de goederen die u vervoert 

niet worden gedekt door een volledige uitvoeraangifte met veiligheidsgegevens, of als u lege 

pallets, containers of voertuigen vervoert onder een vervoerscontract, moet u mogelijk een 

afzonderlijke EXS-aangifte (Exit Summary) indienen.  

Vanaf 1 oktober 2021 zijn afzonderlijke EXS-veiligheidsverklaringen verplicht. U kunt 

te weten komen wanneer en hoe u een EXS-aangifte indient op de GOV.UK-website.  

Goederen naar Groot-Brittannië vervoeren vanuit de EU:  
Als u vanuit de EU goederen vervoert naar Groot-Brittannië is het uw verantwoording om de 

Britse douane te voorzien van veiligheidsinformatie. U moet controleren of u een ENS-

aangifte (Entry Summary) moet indienen voordat u de goederen vervoert.  

Als u een ENS-aangifte moet indienen, moet u het volgende doen:  

• Een GB EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification)  

aanvragen (als u die nog niet hebt) 

• Zich aanmelden om een ENS-aangifte in te dienen  

• Te weten komen wanneer en hoe u een ENS-aangifte indient 

Voor goederen die vanuit de EU naar Groot-Brittannië worden vervoerd zijn met 

ingang van 1 januari 2022 ENS-veiligheidsverklaringen verplicht. U moet zich nu al 

gaan voorbereiden op deze wijzigingen om vertragingen in januari te voorkomen.  

3. Herinnering over het langsgaan bij een Inland Border Facility 

Overal in het Verenigd Koninkrijk zijn er zogenaamde Inland Border Facilities (IBF's) te 

vinden waar vervoerders hun goederen door de douane kunnen laten controleren. U hoeft 

momenteel alleen langs te gaan bij een IBF als u door de haven van Dover, de Eurotunnel of 

Holyhead komt en u het volgende vervoert: 

• Goederen onder de Common Transit Convention (CTC of Transit) waarbij u geen 

gebruik maakt van de diensten van een toegelaten afzender of geadresseerde 

om uw transport te starten of te beëindigen. 

• Goederen die worden ingevoerd onder de Common Transit Convention waarbij u 

opdracht hebt gekregen om u te melden op een locatie waar deze goederen 

kunnen worden gecontroleerd. 

• Goederen, met uitzondering van levende dieren, die gebruik maken van een 

ATA-carnet. 

• Goederen, met uitzondering van levende dieren, die vallen onder de 

Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende 

dier- en plantensoorten (CITES). 

Om uw afhandelingstijd te versnellen, kunt u de online dienst Langsgaan bij een IBF 

gebruiken om de Britse douane in te lichten dat u naar een bepaalde IBF komt. U kunt 

ook controleren hoe druk het op elke locatie is voordat u er heen gaat, zodat u vertragingen 

kunt voorkomen.  

 

U kunt meer te weten komen over IBF's en wanneer u er bij een langs moet gaan op de 

https://www.gov.uk/guidance/find-out-when-to-make-an-exit-summary-declaration?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-need-to-make-an-entry-summary-declaration?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-need-to-make-an-entry-summary-declaration?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/eori?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/register-to-make-an-entry-summary-declaration-in-great-britain?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/making-an-entry-summary-declaration?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/attending-an-inland-border-facility?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
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GOV.UK-website.  

 

4. Waar u meer informatie kunt krijgen  

Het Handboek voor vervoerders, dat in meerdere talen beschikbaar is, biedt de nieuwste, 

gedetailleerde richtlijnen over alle stappen die u moet volgen om goederen tussen Groot-

Brittannië en de EU te vervoeren.   

 

 

5. EU-identiteitskaarten en paspoorten 

Vanaf 1 oktober 2021 zullen wijzigingen in de landelijke wetgeving betekenen dat de 
meeste EU-, EER- en Zwitserse staatsburgers alleen met een geldig paspoort naar het 
Verenigd Koninkrijk kunnen reizen. Identiteitskaarten zullen niet langer worden 
geaccepteerd als geldig reisdocument en het zal niet mogelijk zijn om er het Verenigd 
Koninkrijk mee binnen te komen.    
 

Met vriendelijke groet, 

 

Regering van het Verenigd Koninkrijk  

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008

