VERENIGD KONINKRIJK TRANSPORTEN

VOORBEREIDEN OP BREXIT
Omdat de onzekerheid rond Brexit voortduurt, bieden wij u als betrouwbare partner zekerheid voor uw transporten. Wanneer het Verenigd Koninkrijk (VK)
de Europese Unie (EU) verlaat, is elke zending van en naar het VK onderworpen aan douaneverklaringen. Een ‘No-Deal Brexit’ kan mogelijk plaatsvinden om
23:00 GMT op donderdag 31 oktober 2019. Blijf op de hoogte van verdere ontwikkelingen in de media.

TSP - ONZE AANBEVELING VOOR TRANSPORTEN NAAR 		
HET VERENIGD KONINKRIJK
De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft de Transitional Simplified Procedures
(TSP) ingevoerd om het vervoer van EU-goederen naar het Verenigd Koninkrijk te
vergemakkelijken. TSP verminderen de hoeveelheid informatie die de ontvangers
van goederen in het Verenigd Koninkrijk in een invoeraangifte moeten
verstrekken wanneer de goederen de grens vanuit de EU overschrijden. TSP zijn
van toepassing op de meeste soorten goederen (behalve gevaarlijke goederen).
Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van TSP moet de ontvanger
van de goederen in het Verenigd Koninkrijk zich voor TSP registreren. Na registratie
moet het TSP registratienummer aan Kuehne + Nagel worden verstrekt.
Let op: Als Kuehne + Nagel geen zakelijke relatie heeft met de ontvanger, dan is
het ons wettelijk niet toegestaan om de ontvanger te benaderen voor het
verkrijgen van het TSP-registratienummer. Dit geldt meestal voor zendingen voor
in de EU gevestigde bedrijven.

Het gebruik van TSP vermindert het risico van vertragingen aan de grens,
omdat het de hoeveelheid informatie die u in een invoeraangifte moet
verstrekken, vermindert. Bij het tonen van uw TSP-nummer hoeft de
douaneafhandeling niet direct aan de grens te gebeuren, zodat de meeste
zendingen niet in de rij hoeven te staan voor de inklaring in de haven.

Om de douaneafhandeling bij invoer in het Verenigd Koninkrijk te
vergemakkelijken, beveelt Kuehne + Nagel ten zeerste aan de
Transitional Simplified Procedure (TSP) voor niet-gecontroleerde
goederen te gebruiken.

WAT MOET IK DOEN OM TSP TE GEBRUIKEN?

EU-GEKLASSEERDE
BEDRIJVEN

VK-gebaseerd bedrijf
wil goederen
importeren uit de EU

In de EU gevestigd
bedrijf wil goederen
naar het VK vervoeren

Registers voor TSP’s

In het VK gevestigde
ontvanger verstrekt TSP
nummer aan in de EU
gevestigde onderneming

CHECKLIST: VEREISTE INFORMATIE VOOR VERVOER
NAAR EN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK

Volmachtbrief (aka Letter of Empowerment)
EORI-nummer van de ontvanger
EORI-nummer van de afzender
Factuurnummer en valuta
Douanetariefnummer (GS-code) van de goederen
Omschrijving van de goederen
Waarde van de goederen
Aanbevolen: TSP-nummer

https://nl.kuehne-nagel.com/nl_nl/

Verstrekt TSP nummer aan
Kuehne + Nagel

In de EU gevestigd bedrijf
levert TSP nummer aan
Kuehne + Nagel

Verzending
klaar voor
afhaling

BELANGRIJKE SCHAKELS

Meer informatie over TSP:
https://bit.ly/2pXQ8gT
Informatiepagina Verenigd Koninkrijk:
https://www.gov.uk/brexit
Informatiepagina Europese Commissie:
https://ec.europa.eu/info/brexit_en
Informatiepagina Douane Nederland:
https://bit.ly/31W6tjj
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