Melding lading export internet
Wat is Melding lading export internet?

Voor wie is het?

Melding lading export internet is een van de twee services

In alle Nederlandse havens kunnen agenten en terminals in

waarmee agenten en terminals in de natte bulk, de droge bulk

de natte bulk, de droge bulk en het stukgoed meedoen.

en het stukgoed eenvoudig voldoen aan de extra
douaneverplichtingen die in de Nederlandse havens

Wat wordt verbeterd?

voortkomen uit het Europese Export Control System (ECS).

Het bij de Douane indienen van arrivals at exit en uitgaande

De service Melding lading export internet maakt hierbij voor

manifesten is voor bedrijven een extra verplichting. Via de

agenten het efficiënt indienen van uitgaande

ECS-services van Portbase kan men eenvoudig hieraan

douanemanifesten mogelijk. Door hergebruik van informatie

voldoen.

uit de services Melding aankomst ECS lading, Melding schip
en/of Melding gevaarlijke stoffen volstaat het invullen van

Wat zijn de voordelen?

slechts enkele gegevens. Het is bovendien mogelijk de

Door deelname aan de ECS-services worden uitvoeraangiften

benodigde informatie te uploaden vanuit Excel of de terminal

snel en waterdicht ‘aangezuiverd’. De voordelen op een rij:

te vragen enkele gegevens aan te vullen.

•
•
•

Wat is de relatie met andere services?
Voor de andere douaneverplichting die in de Nederlandse
havens voortkomt uit ECS - het indienen van een arrival at
exit - biedt Portbase de service Melding aankomst ECS
lading.

Waarom is Melding lading export internet
nodig?

Eén uniforme oplossing;
Eenvoudig voldoen aan douaneverplichtingen;
Snel inzicht in eventuele douanecontroles en de vrijgave
na afloop;

•
•
•
•
•

Snelle ’aanzuivering’ uitvoeraangiften;
Geen BTW-problemen;
Kloppende administratie met minimaal papierwerk;
Zeer gebruiksvriendelijk;
Efficiënter werken tegen lagere kosten.

Met ECS verplicht de Europese Unie (EU) bedrijven in heel

Hoe werkt het?

Europa hun uitvoeraangiften elektronisch in te dienen bij de

1.

De agent logt in op het Port Community System en kiest

Douane. Honderdvijftig dagen na een dergelijke aangifte

voor het maken en versturen van een nieuw uitgaand

moeten de goederen daadwerkelijk de EU hebben verlaten.

douanemanifest de service Melding lading export

De Douane controleert in de havens of dit echt gebeurt. Ieder

internet.

land doet die controle op zijn eigen manier. In Nederland wil

2.

De service opent met een overzichtsscherm met de

de Douane direct bij aankomst van de lading op de

reeds bestaande uitgaande douanemanifesten, inclusief

zeeterminal van de ‘trader at exit’ (de terminal of agent) een

de status daarvan (nieuw, ingediend, geaccepteerd,

elektronische arrival at exit ontvangen. Op het moment dat de

geweigerd, etc.) en een aantal andere kerngegevens. De

lading per schip de haven verlaat moet de agent bovendien

agent heeft verschillende filtermogelijkheden om dit

een elektronisch uitgaand manifest bij de Douane indienen.

manifestoverzicht naar eigen wens aan te passen.
3.

In een vervolgscherm maakt de agent een nieuw

Nadat de Douane de arrival at exit en het uitgaand manifest

uitgaand douanemanifest. De eerste handeling hiervoor

heeft ontvangen, krijgt de aangever rechtstreeks een

is het selecteren van het schip. Die selectie kan aan de

confirmation of exit. Daarmee is zijn uitvoeraangifte

hand van het call reference number of de scheepsnaam.

‘aangezuiverd’ en administratie kloppend. Géén confirmation

Vanuit het Port Community System worden de relevante

of exit betekent géén aanzuivering van de uitvoeraangifte,

scheepsgegevens automatisch klaargezet.

met kans op naheffing van BTW. Het is daarom van groot

4.

De stap daarna is het selecteren van het douanekantoor

belang snel en zorgvuldig aan de douaneverplichtingen te

waar de locatie van uitgaan onder valt. Als dit altijd

voldoen.

hetzelfde kantoor is, kan de agent dit in de service als
vaste waarde instellen.
5.

De agent vult vervolgens de gegevens van de
exportlading in. Verplicht zijn het documentnummer

(bijvoorbeeld het MRN) en het documenttype; voor eigen

Bijdrage

gebruik kunnen ook een referentienummer,

Agenten betalen voor het gebruik van de service Melding

goederenbeschrijving, gewicht en aantal colli worden

lading export internet een eigen bijdrage. Afgezet tegen de

toegevoegd. Het invullen van de gegevens kan

voordelen van elektronische informatie-uitwisseling zijn de

handmatig, maar ook door hergebruik van deze

kosten relatief beperkt. Portbase heeft geen winstoogmerk. In

informatie uit de service Melding gevaarlijke stoffen of de

zover in de service Melding lading export internet informatie

service Melding aankomst ECS lading. In het geval dat

wordt gevraagd aan terminals, zijn hieraan voor hen geen

de terminal die laatstgenoemde melding heeft gedaan,

kosten verbonden.

moet deze hier wel de naam van de agent hebben

6.

vermeld. Ook is het mogelijk de benodigde gegevens te

Portbase

uploaden als Excel-bestand.

Portbase is de neutrale en betrouwbare spin in het web voor

Na het uitgaand manifest te hebben aangemaakt en

alle logistieke informatie in de Nederlandse havens. Via het

bewaard, verstuurt de agent deze via een tussenscherm

havenoverstijgende Port Community System van Portbase

met één druk op de knop naar de Douane.

profiteren bedrijven van een veelheid aan intelligente diensten
voor efficiënte en eenvoudige informatie-uitwisseling, zowel

!! Niet in alle gevallen weet de agent het documentnummer en

onderling als met overheden. Alle deelnemers optimaliseren

documenttype. Hij kan in dat geval de melding overdragen

zo hun logistieke processen. Daarmee verbeteren ze hun

aan de terminal. Deze vult vervolgens binnen de service de

eigen concurrentiepositie en die van de havens. Portbase is

ontbrekende gegevens aan. Via e-mail informeren beide

van en voor de havencommunity.

partijen elkaar automatisch over verzoek en antwoord.

Meer informatie
Wat heb ik nodig voor deelname?

Voor meer informatie of vragen over de ECS-services voor de

Voor deelname aan de service Melding lading export internet

natte bulk, de droge bulk en het stukgoed kunt u altijd contact

volstaat een pc met Internet Explorer. Daarnaast moet het

met ons opnemen: T 010 - 252 22 00, E info@portbase.com.

schip waarmee de lading vertrekt, bij Portbase zijn aangemeld

U kunt natuurlijk ook op onze website www.portbase.com of

via de service Melding schip. Van de Douane is bovendien

www.exportcontrolsystem.eu kijken.

een vergunning elektronisch berichtenverkeer uitgaande
goederen nodig.

Wanneer komt deze service beschikbaar?
ECS is sinds 1 juli 2009 binnen de Europese Unie een feit.
Overal in Europa moeten exporteurs en expediteurs hun
uitvoeraangiften nu elektronisch indienen. De extra
douaneverplichtingen in de Nederlandse havens zijn
ingegaan per 31 januari 2010. Voor bulk- en
stukgoedbedrijven die de services Melding lading export
internet en Melding aankomst ECS lading gaan gebruiken
geldt echter een overgangsregeling. In overleg met de
Douane sluit Portbase eerst de containersector aan. In de
tussenliggende periode kunnen de bulk- en stukgoedbedrijven
gewoon op de bestaande manier blijven werken. De ECSservices komen in de loop van 2010 voor hen beschikbaar.
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