
TLN, 13 oktober 2020
Brexit in de Nederlandse havens



Impact op Nederlandse havens is groot

• Per 1 januari 2021 komen er douaneformaliteiten

• Onderlinge afhankelijkheid in logistieke proces tussen verladers, vervoerders, 

terminals en rederijen

• Snelheid en efficiency komen onder druk

Brexit is een feit
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1 oplossing voor Brexit in de 
Nederlandse havens 
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Voortbouwend op bestaande Portbase oplossing  

Deepsea
Bewezen en in gebruik

Shortsea
Reeds in gebruik

Ferry & RoRo
Klaar om ‘live’ te gaan
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Je boekt je 
reis online

Je hebt een 
paspoort

Bij sommige 
landen gelden 
extra (douane) 
formaliteiten. 
Dat regel je eerst

Je checkt vooraf 
online in. De 
airline reserveert 
een plekje voor je

Je controleert je 
boarding card en 
neemt deze mee om de 
luchthaven snel te 
passeren 
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https://youtu.be/ESJ1bAGIr5k
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Voor lading van en naar het VK geldt op alle Nederlandse terminals 
1. Er moet een uitvoeraangifte / invoeraangifte gedaan worden bij de Douane
2. Het betreffende douanedocument moet verplicht digitaal voorgemeld worden bij 

de terminal via Portbase (‘online inchecken’)
3. Voor vertrek naar de haven check je in Portbase of de terminal de documenten 

heeft ontvangen 
4. Alles op groen? Dan pas ga je naar de terminal!

Zó werkt Get Ready for Brexit
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Marktdekking ferry 
80%

Ambitie 
95%Hoe Brexit-ready zijn we?

Status oktober
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Marktdekking ferry 
80%

Ambitie 
95%
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Top 5 herkomst niet aangemelde partijen
1. Engeland
2. Nederland
3. Polen
4. Duitsland
5. Ierland
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Voor shortsea
bekend proces
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Bent u start- en gebruiksklaar?
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Van boeking tot voormelding

www.getreadyforbrexit.eu/vervoerder/



16 15-10-2020

Boekingsgegevens
De ferryoperator en de shortsea-rederij hebben na de Brexit bij uw boeking meer gegevens nodig over 
de lading die u vervoert 

Systeemkoppeling 
De specificaties hiervoor zullen veranderen (neem contact op met uw ferry operator)

Zendingsnummer
Bij importstromen ontvangt u van de ferryoperator voortaan een zendingsnummer

Dit nummer gebruikt u bij Portbase om douanedocumenten voor te melden of om de status van uw 
zending te bekijken

Nieuw boekingsproces bij ferryoperators
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Portbase services voor export

1. Melding Export Documentatie: voormelden exportdocumenten aan terminals

2. Track & Trace Export: checken of je kunt gaan rijden

Portbase services voor import
1. Melding Import Documentatie: voormelden exportdocumenten aan terminals

2. Import Status: checken of je kunt gaan rijden

Meld u aan voor Portbase services
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Nieuwe gebruiker

 Vraag de benodigde services aan

 Voeg uw collega’s toe als gebruikers

 Bekijk de instructievideo’s

Bestaande gebruiker

 Onderteken de juiste terminalcontracten

 Gebruikt u een systeemkoppeling? Controleer of 

uw softwareleverancier voorbereid is

Hoe bereidt u zich voor?
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support.portbase.com
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Centrale informatieplek
Meer info via
• www.getreadyforbrexit.eu
• www.brexitloket.nl

Op de hoogte blijven?
• Meld je aan op onze nieuwsbrief
• Volg ons op LinkedIn & Twitter

http://www.getreadyforbrexit.eu/
http://www.brexitloket.nl/
https://www.getreadyforbrexit.eu/nieuwsbrief/
https://www.linkedin.com/company/68191685
https://twitter.com/gbrexit


Geen document. Geen vervoer.
www.getreadyforbrexit.eu
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Hoe werken de Portbase-services?
Port Community System 
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Voor export
Voormelden uitvoerdocument aan terminal
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Voor export
Check of je kan vertrekken
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Voor import
Voormelden invoeraangifte

Vier of vijf gegevens volstaan
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Voor import
Check of je kan vertrekken
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