CORONA MAATREGELEN BRUcargo
Uithaling uit het import/exportmagazijn

Door de corona-crisis beginnen er stilaan meer en meer export-zendingen, die eerder vertrokken zijn
op exportmanifesten, terug te keren naar BRUcargo omdat de aansluitende vluchten afgelast
werden. Langs de andere kant merken we ook op dat er meer en meer zendingen in de
uitvoermagazijnen blijven staan en vermoedelijk gaan deze zendingen eerstdaags terug uitgehaald
worden door de aangevers omdat de opslagkosten snel oplopen.

In principe moet er voor de unie-goederen dan ook een aanvraag “toelating tot uithaling uit het
importmagazijn” of “toelating tot uithaling uit een exportmagazijn” opgesteld worden, afhankelijk of
deze goederen al dan niet het uitvoermagazijn van de afhandelaar reeds verlaten hebben.

Om te vermijden dat er te veel bezoekers aan ons loket komen en vooral om te vermijden dat een
document van hand tot hand overgedragen moet worden, werd onderstaande procedure toegestaan:

1. De afhandelaar stuurt de nota in bijlage door naar de betreffende aangever met de vraag om
het ingevulde aanvraagformulier met de vereiste bijlagen PER MAIL terug te sturen.
Na ontvangst stuurt de afhandelaar dit door naar da.toelating.zaventem@minfin.fed.be op
het hulpkantoor Zaventem, met de aangever in cc, met de vermelding in de mail:
Ofwel: A. De zending met AWB nr XXX-XXXX XXXX waarvan documenten in bijlage, werd bij
ons aangeleverd onder bovenstaande luchtvrachtbrief en deze heeft nooit het
uitvoermagazijn verlaten.
Ofwel: B. De zending met AWB nr XXX-XXXX XXXX werd geheel gestopt binnen de EU en ze
werd opnieuw aangebracht in het invoermagazijn onder manifest: AB1234/DATUM , dat
eveneens ingestuurd werd in PLDA.
2. Het ‘Plaatselijk Hoofd’ op het hulpkantoor Zaventem beantwoordt deze mail, met de aangever
in cc, met de goedkeuring: De aanvraag is toegestaan.
De aanvragen tot uithaling van goederen die op da.toelating.zaventem@minfin.fed.be ontvangen
worden, zullen enkel tijdens de openingsuren van het hulpkantoor behandeld worden. Het
hulpkantoor is geopend van maandag tot vrijdag van 8 - 12.30 uur en van 13 - 16.30 uur.
De dienst verificatie zal dus geen aanvragen tot uithaling van goederen behandelen, ook niet tijdens
de avond/nacht, in de weekends of op feestdagen. Er mogen ook geen aanvragen tot uithaling van
goederen op papier aangeboden worden bij het loket van de dienst verificatie.

Deze procedure geldt tot tegenbericht.

