
Uw boot naar het VK brengen onder Tijdelijke Toelating 
Varen in het buitenland 

Overzicht
Deze pagina behandelt de standaard toelatingseisen voor het VK. Zie de 'Arriveren in het VK' 
sectie op de coronavirus advies en informatie voor pleziervaarders pagina coronavirus advies 
en informatie voor pleziervaarders paginavoor aanvullende eisen die van kracht zijn als 
gevolg van de coronavirus pandemie.
U moet  https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen, 
https://www.gov.uk/visit-uk-holiday-family-friends of https://www.gov.uk/visit-uk-
business-trip  raadplegen om te zien of u een visum nodig hebt om het VK binnen te komen. 

Geschiktheid  voor tijdelijke toelating
Wanneer u met uw boot vanuit het buitenland in het VK aankomt, is de standaardpositie dat 
invoer-BTW en -accijns moeten worden betaald over de huidige waarde van de boot. Dit is 
het geval, tenzij u recht hebt op een vrijstelling. Een van deze vrijstellingen is tijdelijke 
toelating.
Om voor tijdelijke toelating in aanmerking te komen, moet u uw boot voor privégebruik naar 
het VK brengen.
 De boot moet buiten het VK geregistreerd zijn. 
 De eigenaar moet buiten het VK wonen. 
 Zolang de boot in het VK is, moet hij worden gebruikt door een niet-ingezetene van het 

VK (enkele uitzonderingen op deze regel zijn vermeld in mededeling 8). 
 De boot moet identificeerbaar zijn (bijv. aan de hand van het registratienummer, de 

naam of het rompidentificatienummer). 

Als u aan deze voorwaarden voldoet, zou u de boot voor maximaal 18 maanden naar het VK 
mogen brengen.

Het traileren van een boot naar het VK
Als u in aanmerking komt voor tijdelijke toelating en u een boot naar het VK trailert die u 
weer wilt uitvoeren (voor een vakantie of om deel te nemen aan een zeilwedstrijd), kunt u bij 
aankomst in het VK een verklaring afleggen door in de haven van aankomst door een groen 
kanaal te rijden. Als u de boot namens de eigenaar naar het VK sleept, moet u schriftelijke 
toestemming van de eigenaar hebben. 
De boot moet geregistreerd staan op naam van iemand die buiten GB/Isle of Man gevestigd 
is. Als het vaartuig niet geregistreerd is, moet het eigendom zijn van iemand die buiten 
GB/eiland Man gevestigd is. 
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Boten die op eigen kiel in het VK aankomen
Deze informatie moet worden gelezen in samenhang met de richtsnoeren van de Britse 
regering over aankomst in het VK met een pleziervaartuig, die te vinden zijn in Notice 8, 
gepubliceerd op https://www.gov.uk/government/publications/notice-8-sailing-your-
pleasure-craft-to-and-from-the-uk, en geeft een vereenvoudigde interpretatie van die 
richtsnoeren om boten die het VK bezoeken in het kader van een tijdelijke toelating te 
helpen begrijpen wat hun verplichtingen zijn.

Opmerking
De regering publiceert momenteel tegenstrijdige informatie over het in aanmerking komen 
voor tijdelijke toelating. Notice 8: sailing your pleasure craft to and from the UK heeft 
betrekking op het in aanmerking komen voor Tijdelijke Toelating tot het VK, terwijl het 
referentiedocument voor Tijdelijke Toelating: in aanmerking komende goederen en 
voorwaarden voor vrijstelling in termen van GB en het Eiland Man. De onderstaande 
informatie is gebaseerd op de informatie in mededeling 8. Bij een bezoek aan het eiland Man 
of Noord-Ierland moet deze informatie met de nodige voorzichtigheid worden behandeld. 

Wat te doen bij aankomst
Als u in het Verenigd Koninkrijk  op eigen kiel aankomt:
 Hijs de gele 'Q' vlag bij het binnenvaren van de UK territoriale wateren 
 Neem contact op met de Nationale Yachtline - het telefoonnummer is gepubliceerd op 

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/
national-yachtline

 Vertel de Yachtline dat er geen UK BTW is betaald op het schip 
 Vertel de Yachtline of u mensen aan boord heeft die een immigratievergunning nodig 

hebben 
 Volg alle instructies die u krijgt 
 Vul de e-C1331 in en verstuur deze per e-mail. De e-C1331 is beschikbaar 

ophttps://www.gov.uk/government/publications/sailing-a-leisure-craft-to-and-from-
the-uk. U kunt ook het relevante deel van formulier C1331 invullen en opsturen dat 
beschikbaar is ophttps://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-
pleasure-craft-on-non-eu-voyages-leaving-or-arriving-in-uk-c1331. Dit moet per post 
worden verzonden zodra u in het Verenigd Koninkrijk aankomt, dus u hebt een 
enveloppe nodig en u moet een postzegel kopen. 

U moet bijhouden waar en wanneer de boot in het VK is aangekomen. 
U moet ook bijhouden wanneer de boot het VK verlaat. 
Deze gegevens moeten tot 4 jaar na het vertrek uit het VK worden bewaard.
Hoewel in mededeling 8 het volgende staat: "U moet een grenswachtambtenaar alleen op 
de hoogte brengen als u iemand vervoert die geen recht van verblijf in het Verenigd 
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Koninkrijk heeft. In deze omstandigheden moet u dit van tevoren melden aan een 
functionaris van de grenswacht", wordt geen informatie verstrekt over de manier waarop dit 
moet gebeuren. Wij hebben die informatie opgevraagd bij de Border Force en kregen te 
horen dat er momenteel geen immigratievereiste bestaat voor een persoon zonder 
verblijfsrecht om de Border Force vooraf in kennis te stellen van zijn vertrek uit het VK. Wij 
wachten op een wijziging van mededeling 8.
U hoeft uw vertrek niet te melden als uw beoogde bestemming in het VK is, zelfs als u de 
territoriale wateren moet verlaten om die bestemming te bereiken.

Uw boot verlaten in het VK
U kunt het VK verlaten terwijl uw boot hier blijft, maar u moet de National Temporary 
Admission Section (NTAS) op het volgende adres aanschrijven om te bevestigen
1. dat het vaartuig tijdens uw afwezigheid niet zal worden gebruikt 
2. waar het zal worden bewaard 
Het adres is:
Nationale Afdeling Tijdelijke Toelating (NTAS) Nationale Opruimingshub Ralli Quays 3 Stanley 
Street Salford M60 9HL
Telefoon 03000 583 736 of 03000 579 055 E-mail: NTAS@hmrc.gov.uk 

Het VK verlaten met uw boot
U moet het relevante deel van formulier C1331 invullen en indienen wanneer u het VK 
verlaat.

Veranderende situatie
Deze informatie kan de komende maanden veranderen, aangezien een actualisering van 
Notice 8 wordt verwacht, evenals een elektronische geavanceerde immigratiemelding. 
Raadpleeg voor uw vertrek naar het VK het meest recente advies.


