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Onderwerpregel e-mail: Belangrijke wijzigingen voor vervoerders die goederen tussen 

de EU en GB vervoeren 

 

Beste klant,  

We nemen contact met u op over de nieuwe vereisten voor vervoerders die goederen 

vervoeren tussen de Europese Unie (EU) en Groot-Brittannië (GB) (Engeland, Schotland en 

Wales).  

In onze laatste e-mail hebben we uitgelegd dat vanaf 1 januari 2022 volledige 

douanecontroles worden toegepast op alle goederen die: 

•  vanuit de EU naar GB worden geëxporteerd 

•  vanuit GB in de EU worden geïmporteerd 

We willen u helpen om u op deze veranderingen voor te bereiden. In deze e-mail 

behandelen we het volgende:  

1. Hoe u zich aanmeldt voor de Goods Vehicle Movement Service (GVMS) 

2. Welke documenten u na 1 januari 2022 nodig hebt voor het passeren van de grens 

3. Wanneer u een Inland Border Facility (IBF) moet bezoeken en uw Goods Movement 

Reference (GMR) moet gebruiken 
4. Waar u meer informatie kunt krijgen. 

 

1. Hoe u zich aanmeldt voor de Goods Vehicle Movement Service (GVMS) 

Als u vanaf 1 januari 2022 goederen vervoert via havens in het Verenigd Koninkrijk (VK) die 

GVMS gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor deze dienst. Als u zich niet hebt 

aangemeld, kunt u niet meer: 

• aan boord gaan van de veerboot 

• de grens tussen de EU en het VK passeren, en 

• uw goederen inklaren door de douane 

Wie moet zich aanmelden? 

U moet zich aanmelden voor GVMS als een van de volgende gevallen op u van toepassing 

is: 

• een onafhankelijke chauffeur die goederen vervoert en uw eigen douanepapieren 

regelt  

• een bedrijf dat als onderaannemer namens een ander bedrijf goederen afhaalt  

• een logistiek bedrijf dat is ingehuurd om goederen te vervoeren en de 

douaneprocedure af te handelen namens een ander bedrijf  

• een groot winkelbedrijf dat uw eigen goederen vervoert en aangeeft.  

U moet zich nu aanmelden om te voorkomen dat u in januari 2022 aan de grens wordt 

tegengehouden. 

Voordat u zich aanmeldt 

moet u beschikken over een: 

• Government Gateway-account - als u er nog geen hebt, kunt u er een aanmaken 

wanneer u zich aanmeldt voor GVMS 

https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services


 

 OFFICIEEL 

OFFICIEEL 

• GB EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) – ook als 

u in de EU bent gevestigd. 

Hoe u zich aanmeldt 

Ga om u aan te melden naar gov.uk/register-to-move-goods 

Handige webinars 

Raadpleeg de volgende webinars voor meer informatie en voorbeelden over het verkrijgen 

van een Government Gateway-account, het aanmelden voor GVMS en het verkrijgen van 

een GB EORI-nummer: 

• GVMS Registrations YouTube webinar 

• GVMS Registration journey (specifiek voor niet-Britse vervoerders) YouTube-

webinar 
 

2. Welke documenten u na 1 januari 2022 nodig hebt voor het passeren van de grens  

Chauffeurs moeten beschikken over de juiste documenten voor zichzelf en de goederen die 

ze vervoeren voordat ze de grens bereiken. Dit omvat de juiste persoonlijke identificatie en 

voertuig-, vracht- en douanedocumenten. Vanaf 1 januari 2022 kunnen chauffeurs zonder 

deze informatie de grens niet passeren en worden ze vertraagd of geweigerd. 

Om u vertrouwd te maken met wat u nodig hebt om de grens te passeren, kunt u gebruik 

maken van onze checklist met documenten die vervoerders nodig hebben. U hebt ook uw 

GMR nodig. 

Een GMR is één enkel referentienummer dat vooraf ingediende aangiftereferenties aan 

elkaar koppelt. Bijvoorbeeld Movement Reference Numbers (MRN's) of het GB EORI-

nummer voor invoer in het register van de aangever (EIDR: Entry in Declarant’s Record). Er 

kan per voertuig slechts één referentie worden aangemaakt. 

De chauffeur die de goederen vervoert, maakt doorgaans een GMR aan, maar dit kan ook 

worden gedaan door iemand anders binnen het transportbedrijf, of door de douaneagent of 

expediteur van de handelaar. De referentie moet worden doorgegeven aan de chauffeur als 

hij deze nog niet heeft aangemaakt, samen met een telefoonnummer van het transportbedrijf 

of de specialist voor het geval er hulp nodig is. 

U kunt te weten komen hoe u een GMR verkrijgt op gov.uk/guidance/get-a-goods-

movement-reference  

3. Wanneer u een Inland Border Facility (IBF) moet bezoeken en uw Goods 

Movement Reference (GMR) moet gebruiken  
 

Vanaf 1 januari 2022 moeten chauffeurs hun goederen mogelijk door de douane laten 

controleren bij een IBF in het Verenigd Koninkrijk voordat ze vertrekken uit of zodra ze 

aankomen in Groot-Brittannië. 
 

De service ‘Controleren of u zich moet melden voor een inspectie’ vindt u 

hier www.tax.service.gov.uk/driver-inspection-notification/start  De status ‘cleared/held’ 

(vrijgegeven/vastgehouden) van de goederen kan worden gecontroleerd op het dashboard 

in de GVMS. De chauffeur heeft een smartphone met internettoegang nodig of het 

transportbedrijf moet deze informatie op een andere manier doorgeven aan de 

https://www.gov.uk/eori
http://www.gov.uk/register-to-move-goods
https://www.youtube.com/watch?v=yhkHEckLCcg
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/watch?v=-rhv1yWiFIY&t=0s&data=04|01|jonathan.palmer@hmrc.gov.uk|bf8cd9d7446541ce200808d9a2b747fe|ac52f73cfd1a4a9a8e7a4a248f3139e1|0|0|637719730332683327|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Hq0yoChpgayVbHTUpXGc+9BPpSYGQ+agDlFAe8HOF24=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/watch?v=-rhv1yWiFIY&t=0s&data=04|01|jonathan.palmer@hmrc.gov.uk|bf8cd9d7446541ce200808d9a2b747fe|ac52f73cfd1a4a9a8e7a4a248f3139e1|0|0|637719730332683327|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Hq0yoChpgayVbHTUpXGc+9BPpSYGQ+agDlFAe8HOF24=&reserved=0
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers#annex-a
http://www.gov.uk/guidance/get-a-goods-movement-reference
http://www.gov.uk/guidance/get-a-goods-movement-reference
http://www.tax.service.gov.uk/driver-inspection-notification/start
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chauffeur. Als er een inspectie nodig is, moet de chauffeur zich direct na het verlaten van de 

terminal melden bij een Inland Border Facility. 

U hoeft niet geregistreerd te zijn op GVMS om de status van de goederen te controleren met 

behulp van de service ‘Controleren of u zich moet melden voor een inspectie’, maar u hebt 

wel de GMR nodig. 

 

 4. Waar u meer informatie kunt krijgen  

 Als u meer informatie nodig hebt over deze nieuwe vereisten, kunt u: 

• Praten met een adviseur via de live chatfunctie op de website voor vervoerders van 

de Britse overheid. De live chat is beschikbaar in vijf talen: Engels, Roemeens, 

Pools, Bulgaars en Hongaars. 

• Het handboek voor vervoerders van de Britse overheid lezen (in meerdere talen 

beschikbaar) dat de nieuwste richtlijnen biedt over alle stappen die u moet volgen om 

goederen tussen Groot-Brittannië en de EU te vervoeren. 

Als u een collega of vervoersbedrijf kent die deze e-mail ook nuttig zou vinden, stuur deze 

dan door naar hen.  

 

Met vriendelijke groet,  

  

Regering van het Verenigd Koninkrijk   

  

 

 

https://transport-goods-to-and-from-eu.dft.gov.uk/
https://transport-goods-to-and-from-eu.dft.gov.uk/
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008

