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Brexit in zicht

Het Verenigd Koninkrijk stapt per 29 maart 2019 uit de  
Europese Unie. De Brexit is daarmee een feit. Zodra het  
Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, ontstaan  
er douaneverplichtingen voor het bedrijfsleven. Zowel in de  
vorm van aangiften als controles van het goederenverkeer. 

Door de komst van douaneformaliteiten ontstaat er een  
ketenafhankelijkheid en -verantwoordelijkheid. Inkomende  
en uitgaande goederen komen onder douanetoezicht en  
mogen niet worden weggevoerd indien:

 er geen summiere en nadere aangifte is gedaan;
  de goederen niet op de plaats van binnenkomen en  
uitgaan (de haven) zijn aangebracht bij de Douane;

  de Douane de mogelijkheid heeft gehad een controle  
aan te zeggen. 

Verschillende schakels in de keten zullen informatie moeten 
delen om hun douaneformaliteiten te kunnen verrichten en 
ervoor te zorgen dat er geen onnodig logistiek oponthoud  
ontstaat. 

Portbase Brexit Service Selector 

De services van Portbase ondersteunen havenautoriteiten  
en bedrijven door eenvoudige en efficiënte uitwisseling  
van informatie mogelijk te maken. De voordelen op een rij:

 grotere efficiency;
 lagere kosten;
 betere dienstverlening;
 betere planning;
 snellere doorlooptijden;
 minder fouten;
 optimaal hergebruik van informatie;
 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.

De Portbase Brexit Service Selector toont u in één oogopslag 
welke Portbase services voor uw bedrijf het belangrijkste zijn  
in het geval van Brexit. Naast deze services heeft Portbase 
nog andere oplossingen die interessant voor u zijn.

Kijk op www.portbase.com/services welke services  
wij nog meer aanbieden.  
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Afhandelen Importlading Organiseren Achterlandtransport Afhandelen ExportladingBezoek Schip

Agenten, rederijen en cargadoors  
in de bulk- en containersector  
versnellen de logistieke processen 
rondom het bezoek van  
schepen door het gebruik van  
de Portbase-services.

Het logistieke proces verbetert doordat 
autoriteiten - zoals Douane en  
Havenmeester - en havenbedrijven  
tijdig op de hoogte zijn van de komst  
van een schip, de lading en het land van  
herkomst. Ook is er meer afstemming 
tussen alle betrokken partijen onderling. 
Hierdoor kunnen activiteiten ruim van  
tevoren worden ingepland en potentiële 
risico’s vooraf worden ingeschat.  
Eventuele controles zijn al te plannen 
voordat het schip daadwerkelijk  
de haven binnenkomt. Doorlooptijden  
in de scheepsafhandeling worden  
verder verkort.

Agenten, rederijen, cargadoors,  
importeurs en expediteurs zijn  
verplicht om aan diverse autoriteiten 
te melden welke lading zij de  
Europese Unie binnen willen  
brengen. Dit geldt zowel voor  
bulk- als containertransport.  
De Portbase-services maken  
het eenvoudig om aan deze  
verplichtingen te voldoen.

Informatie aan betrokken partijen zoals 
Douane, NVWA en zeehaventerminals 
wordt op efficiënte en transparante manier 
verstrekt. Tijdige informatie voorziening 
maakt zo een vlotte door stroom van de 
goederen mogelijk. Binnen de Portbase- 
services zorgt hergebruik van informatie 
voor verdere vereen voudiging van  
logistieke processen.

De haven vormt de poort van en naar 
het achter land. Weg-, binnenvaart- 
en spoorvervoerders gebruiken  
de Portbase-services voor het snel 
en efficiënt brengen en halen van 
containers op de zeeterminals.

Voor lading die van en naar de haven 
wordt vervoerd, bieden de Portbase- 
services een gebruiksvriendelijke manier 
om informatie uit te wisselen. Terminals 
zijn tijdig op de hoogte en alle vereiste  
informatie is bekend. Logistieke  
processen verlopen hierdoor vloeiend.

Portbase biedt expediteurs, exporteurs, 
agenten, cargadoors en rederijen  
een one-stop-shop oplossing voor  
het afhandelen van de formaliteiten  
bij export.

De Portbase-services verbeteren de  
doorstroom voor zowel bulk- als container-
transport. Alle betrokken partijen, dus ook 
terminals en Douane, worden optimaal  
geïnformeerd en aan alle verplichtingen  
wordt eenvoudig voldaan. Van A tot Z wordt  
voorzien in een optimale en efficiënte logistiek.
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Portbase-services van A tot Z 
Afmelding NCTS Export Containers  

36
Containerterminals kunnen via deze service de NCTS-documenten 
voor uitgaande lading (T1 en T2) eenvoudig elektronisch afmelden 
bij de Douane.
Barge Planning  

22
Service voor het voormelden van binnenvaartschepen  
(lichter afspraken) en containerlading (los-/laadlijsten) bij terminals, 
inclusief de terugkoppeling door hen over de status.
Inspectieportaal  

7
Van aanzegging tot vrijgave op ieder moment het complete beeld
van alle scan- en fysieke controles van importlading die onder regie
van de Douane plaatsvinden in alle Nederlandse havens.
Melding Aankomst Export Containers  

29
Containerterminals kunnen de Douane eenvoudig de aankomst  
van exportlading melden (arrival at exit).
Melding Container Achterland Road  

42
Eén service voor het voor alle achterlandmodaliteiten (truck, spoor, 
binnenvaart) voormelden van containers bij zeeterminals en depots.
Melding Export Documentatie  

31
Voor het melden van nummers van douanedocumenten rondom 
exportlading (zowel ECS-notificatie en T1/T2) aan terminals.
Melding Import Documentatie  

16
Voor het melden van nummers van douanedocumenten rondom
importlading aan terminals.
Melding Lading Export Bulk/Containers  

32
Service voor het indienen van uitgaande douanemanifesten  
in de containersector en in de bulk- en stukgoedsector.
Melding Lading Import  

14
Voor aankomst van het schip kunt u met deze service uw Summiere 
Aangiften te Lossen goederen (SAL) indienen bij de Douane.
Melding Schip  

4
Eerste Kennisgeving aan zowel havenautoriteiten als Douane.
Rail Planning  

25
Treinsamenstellingen (bulk en containers) en lading (los-/laadlijsten 
containers) voormelden bij terminals, inclusief terugkoppeling door 
hen over de status.
Summiere Aangifte bij Uitgang  

33
Eenvoudig voldoen aan de verplichting om voor uitgaande lading,
waarvan bij de Douane niet op enige andere manier de veiligheids-
gegevens (meer) bekend zijn, een Exit Summary Declaration  
(EXSaangifte) in te dienen.
Voormelding Lading Import (4u)  

21
Eenvoudig bij de Douane indienen van een Entry Summary Declaration 
(ENS) door de feeder-, shortsea-, bulk- en stukgoedsector.

 Beschikbaar via Web Interface Beschikbaar via Systeemkoppeling

Indeling van de Portbase-services  
naar doelgroepen en marktsegmenten

Meer informatie

Voor meer informatie of specifieke vragen over de services  
van Portbase kunt u altijd contact opnemen via e-mail:  
sales@portbase.com of telefoon: +31 (0)88 625 25 34.
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Afmelding NCTS Export Containers C

Barge Planning C C

Inspectieportaal C C

Melding Aankomst Export Containers C

Melding Export Documentatie C

Melding Import Documentatie C C C C C* C

Melding Lading Export Containers C

Melding Lading Import A

Melding Schip A

Rail Planning A A

Melding Container Achterland Road C C C

Summiere Aangifte bij Uitgang A

Voormelding Lading Import (4u) A

A geldt voor alle segmenten
B geldt voor natte en droge bulk
C geldt voor containers
* als afnemer

Blaak 16
3011 TA Rotterdam
The Netherlands
+31 (0)88 625 25 34
info@portbase.com
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