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Bedrijfsleven moet zich blijven voorbereiden
12 april 2019 is de nieuwe Brexit deadline. Niemand die op dit moment weet wat er dan
gebeuren gaat. Iedereen hoopt op het beste, maar als logistieke sector moeten wij ons
voorbereiden op het slechtste. De kans op een no-deal Brexit blijft levensgroot aanwezig.
Bent u daar op 12 april niet klaar voor, dan loopt u een fors risico.
Meedoen aan Get Ready for Brexit is daarom heel belangrijk. Om ook na de Brexit snel via de
Nederlandse havens te vervoeren, is ieders deelname nodig aan de gezamenlijke
ketenoplossing voor de nieuwe douaneformaliteiten. Niemand wil immers dat zijn containers en
trailers na 12 april 2019 in de haven tot stilstand komen.

Kom in actie!
Weet u al wat u moet doen en welke diensten van Portbase na de Brexit voor u essentieel zijn?
Kijk op de Get Ready for Brexit website en registreer u vandaag nog!

Shortsea- en ferryterminals maken zich gereed voor Brexit
Met nog maar kort te gaan tot een mogelijke no-deal Brexit, zijn shortsea- en ferryterminals hard
bezig hun systemen gereed te maken voor het omgaan met de douaneformaliteiten. Alle
ferryterminals stellen het voormelden van de douanedocumenten via Portbase straks verplicht.
Ook de meeste shortsea-terminals omarmen deze oplossing. Deze terminals doen tot nu toe
mee:

Ferryterminals:

Shortsea-terminals:

Laat zien dat u ‘Ready’ bent!
Heeft u alle voorbereidingen gedaan en bent u dus ‘Ready for
Brexit’? Stuur ons uw logo (minimaal 400px breed en/of hoog)
via de knop links. Wij sturen u dan het ‘Ready for Brexit’ logo
voor gebruik in al uw eigen communicatie. Alle ferryoperators,
shortsea-terminals, shortsea-rederijen, logistieke
dienstverleners en softwareleveranciers die meedoen aan de
ketenbrede oplossing voor de Brexit worden op de
website gepresenteerd.

Havenbedrijf Rotterdam flyert in haven
Havenbedrijf Rotterdam is samen met de
ferryterminals op meerdere plekken in het
havengebied gestart met het uitdelen van flyers
aan chauffeurs. In acht talen geeft de folder
uitleg over de douaneformaliteiten die na de
Brexit zeker in orde moeten zijn voordat men
naar de ferryterminal gaat rijden.

Haven creëert tijdelijke parkeerlocaties
Chauffeurs die na de Brexit hun
douanedocumenten niet in orde hebben,
worden door de ferryterminals geweigerd. Zij
kunnen vervolgens terecht op één van de
tijdelijke parkeerlocaties verspreid over het
Rotterdamse havengebied. Hier kan de
chauffeur in overleg met zijn opdrachtgever of
transportplanner de douaneformaliteiten alsnog
in orde maken. Op onderstaande havenkaart
ziet u de vijf parkeerlocaties waar de chauffeurs
welkom zijn.

Logistieke bedrijven benadrukken belang ketenoplossing
In korte video’s benadrukken drie vooraanstaande logistieke bedrijven het grote
belang dat elke partij meedoet aan de ketenoplossing voor Brexit in de Nederlandse
havens.

Kees Neele van NeeleVat:
“Geen document is geen vervoer. De lading
staat dan stil. Daar zitten wij met z’n allen niet
op te wachten.”
Hij legt uit wat de Brexit betekent voor
expediteurs die ook douaneagent zijn.

Bekijk ook deze video’s:
Marcus Post van Post Kogeko Logistics - voor vervoerders en logistiek dienstverleners.
Lucien Stötefalk van ferryoperator DFDS - voor ferryterminals en ferry-operators.

In 5 stappen klaar
Aan de hand van onze infographic legt u
eenvoudig aan uw klant of logistieke partner de
vijf noodzakelijke stappen uit voor Brexit in de
Nederlandse havens. De infographic kunt u
downloaden vanaf de Get Ready for Brexit
website. Daar vindt u ook een flyer, waarin de
vijf stappen verder worden uitgelegd.

Download de gratis materialen
Get Ready for Brexit ondersteunt u met tal van
materialen waarmee u klanten en logistieke
partners kunt informeren over de noodzakelijke
vijf stappen voor Brexit in de Nederlandse
havens. Flyers, posters, presentaties, direct
mailings, maar ook banners, logo’s en meer zijn
gratis voor u te downloaden via de Get Ready
for Brexit website. Het merendeel van de
middelen is beschikbaar in drie talen:
Nederlands, Engels en Duits. Materialen voor
chauffeurs zijn er zelfs in acht talen.
Voortdurend voegen wij nieuwe items toe.

Veterinaire lading? Dit vraagt de NVWA
Vervoert u veterinaire lading, dan heeft u na de
Brexit met de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) te maken. Wat dit
betekent, leest u op hun website. Hier vindt u
ook een handige infographic over de import van
veterinaire lading na de Brexit. Deze afbeelding
toont het importproces en wat u daarvoor moet
doen.

Get Ready for Brexit is overal
In de havens zelf, in de krant, op tv, op social
media en waar eigenlijk niet… Overal is Get
Ready for Brexit zichtbaar. En dat is belangrijk.
Hoe meer aandacht hoe beter. De Brexit-klok
tikt immers door. Alleen als iedereen in de
logistieke keten tijdig meedoet, kunt u ook na de
Brexit snel via de Nederlandse havens blijven
vervoeren.

Via ‘Get Ready for Brexit’ hebben de ferrymaatschappijen, Nederlandse Douane, belangenorganisaties, Havenbedrijf Rotterdam,
Havenbedrijf Amsterdam en het Port Community System van Portbase een ketenbrede oplossing ontwikkeld voor de
douaneverplichtingen die na de Brexit gelden in de Nederlandse havens. Elke schakel in de logistieke keten heeft in deze oplossing
een eigen rol en verantwoordelijkheid. Alle informatie gaat de lading vooruit. Hierdoor is slim toezicht van de Douane mogeli jk, met
minimale inbreuk op het logistieke proces. Ook na de Brexit is lading altijd snel via de Nederlandse havens te vervoeren. Lees meer op
www.getreadyforbrexit.eu.

