
GOEDERENVERVOER VAN DE
EU NAAR GROOT-BRITTANNIË
Deze informatie is bestemd voor vrachtvervoerders, 
tussenpersonen en chauffeurs die de Short Straits gebruiken voor 
goederenvervoer van de EU naar Groot-Brittannië
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UITVOER VAN DE EU VOORBEREIDEN
Zorg ervoor dat u alle exportprocedures om de EU te verlaten hebt voltooid.

INVOER NAAR GB VOORBEREIDEN
Om de Goods Vehicle Movement Service 
(GVMS) te gebruiken, moet u:
	● een EORI-nummer verkrijgen dat start met de 
letters ‘GB’ van GOV.UK/eori

	● online een VK Government Gateway account 
creëren en de GVMS (gov.uk/guidance/register-
for-the-goods-vehicle-movement-service) 
registreren met behulp van uw EORI-nummer

	● ervoor zorgen dat de chauffeur toegang heeft 
tot de GVMS tool voor chauffeurs.

Voordat de chauffeur naar de grens gaat, moet 
hij of zij:
	● ver een geldig paspoort beschikken om het VK 
te betreden

	● over een geldig papieren of digitale (op hun 
telefoon) Goods Movement Reference (GMR) 
streepjescode beschikken voor de rit. Dit zal 
worden gegenereerd door GVMS en starten 
met ‘GMR’

	● ervoor zorgen dat chauffeurs weten hoe zij 
tijdens de oversteek kunnen controleren of 
ze werden geselecteerd voor een douane-
inspectie bij een Britse binnenlandse 
grensvoorziening (IBF) door:
 – dit online te controleren door de Government 
Gateway/GVMS account of

 – door de schermen te controleren als ze de 
Eurotunnel gebruiken

	● de digitale service ‘Attend an IBF’ (naar een 
IBF gaan) downloaden als ze een smartphone 
hebben voordat ze hun rit aanvangen en 
de service gebruiken als ze zich in een IBF 
moeten boeken.

http://GOV.UK/eori
http://gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service
http://gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service


Voeg de geplande 
oversteekgegevens en het 
voertuigregistratienummer 

toe aan GMR.

Verzamel het Transit 
Accompanying Document. 
Genereer GMR van GVMS.

OF

Zorg ervoor dat u over het 
import Entry Reference 

Number (ERN) beschikt dat 
de aangever naar u heeft 

verzonden. Genereer GMR 
van GVMS.

Rijd naar de EU-
grens.

INVOER NAAR GB VOORBEREIDEN

TRANSIT

NON-TRANSIT

(VOORDAT ZE AANKOMEN BIJ DE GRENS)



Aankomst bij 
de EU-grens. 
Zorg ervoor 
dat u alle 

exportprocedures 
om de EU te 
verlaten hebt 

voltooid.

Verstrek het GMR aan 
de vervoerder (of upload 
het op voorhand als u de 
Eurotunnel Border Pass 

gebruikt).

U kunt niet doorgaan 
als het GMR ongeldig of 

verkeerd is.

De grensbewaking 
zal controles 

uitvoeren, waaronder 
paspoortcontroles. 
U kunt alleen een 

identiteitskaart 
gebruiken als u ‘settled’ 

of ‘pre-settled status’ 
hebt onder de EU 
vestigingsregeling.

De chauffeur 
moet de status 
controleren met 
de GVMS tool 

voor chauffeurs 
om te te weten te 
komen of ze zich 

moeten melden bij 
een IBF of kunnen 

doorrijden naar 
hun bestemming.

AANKOMST BIJ DE EU-GRENS

BIJ DE GRENS TIJDENS DE OVERSTEEK

(FERRY CHECK-IN OF EUROTUNNEL PITSTOP)
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Verkeersborden zullen de 
weg naar de binnenlandse 

grensvoorziening 
aangeven. Op de app kunt 

u zien of er parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn.

De verkeerspolitie zal 
een visuele inspectie 

uitvoeren van uw 
voertuig bij het 

aankomstcheckpoint.

Leg de documenten 
voor bij de frontoffice.

ANPR-camera’s leggen 
uw aankomt vast. De 
verkeerspolitie zal u 

groeten bij aankomst.

U zult worden 
doorverwezen naar 

een leeg parkeervak.

Reis van de 
binnenlandse 

grensvoorziening naar 
uw bestemming.

Reis van de haven/ 
terminal van de 
Eurotunnel naar 

een binnenlandse 
grensvoorziening.

AANKOMST BIJ EEN BRITSE
BINNENLANDSE GRENSVOORZIENING



DOEN:
 gebruik de ‘Attend an IBF’ (naar een IBF gaan) 
digitale service QR-code en link op de laatste 
pagina

 voeg de contactgegevens voor alle problemen 
met papierwerk toe zodat rechtstreeks contact 
kan worden genomen met de tussenpersoon

 ga naar een IBF als u:
• te horen kreeg dat de lading die u vervoert 

werd geselecteerd voor een douane-inspectie

• de formaliteiten om in overeenstemming te 
zijn met een Carnet ATA/ Carnet TIR /CITES 
moet uitvoeren

• transitfuncties moet uitvoeren voor het 
kantoor van bestemming.

NIET DOEN:
 een IBF gebruiken als u dat niet moet doen

 een IBF gebruiken als rustplaats

 de IBF verlaten voordat al het relevante 
papierwerk werd voorbereid, waaronder 
alle verkregen vergunningen en verleende 
toestemmingen.

IBF: WEL DOEN EN NIET DOEN



NEEM NU ACTIE
WEES OP TIJD KLAAR

Scan deze QR-code om de

www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-
youre-going-to-be-attending-an-inland-

border-facility#before-you-start

IBF-APP TE DOWNLOADEN

http://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility#before-you-start
http://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility#before-you-start
http://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility#before-you-start

