
Van uitvoeraangifte tot bevestiging van uitgaan. 

Als u een uitvoeraangifte doet wilt u uiteindelijk een bevestiging van uitgaan (Confirmation of Exit) 
van de douane ontvangen. Bij ontbreken van een Confirmation of Exit, zult u op andere wijze de 
uitvoer moeten aantonen. Dit is een tijdrovende en vervelende klus. U kunt u tijd wel beter 
gebruiken. Het is daarom belangrijk om te controleren of uw uitvoeraangiften bevestigd zijn. Zo 
voorkomt u een naheffing BTW. 

Hoe krijgt u de Confirmation of Exit bij aangiften van luchtvrachtzendingen? 

Het ECS proces kent de volgende stappen: 

Stap 1: De exporteur of expediteur doet in de rol van Aangever een Uitvoer aangifte en krijgt een 
export MRN nummer (referentienummer) van de douane. 
Stap 2: De  expediteur of afhandelaar doet in de rol van Trader at Exit een ECS aanmelding en op 
basis hiervan stuurt Cargonaut het Arrival at Exit bericht (aankomst bij locatie van vertrek). Dit 
bericht wordt tevens gebruikt voor de “RTI” status in eCargo Receipt, de elektronische export 
aanname procedure. 
Stap 3: De afhandelaar stuurt het luchtvrachtmanifest naar Cargonaut. 
Stap 4: Cargonaut combineert de informatie uit stap 1, 2 en 3 voor het maken van een ECS manifest 
en stuurt dit naar de douane. Met het ECS manifest wordt het uitgaan van alle goederen of de vlucht 
gemeld. 

Voor het verkrijgen van de Confirmation of Exit moeten alle stappen doorlopen worden. Ook al 
stuurt u niet zelf het ECS manifest, u kunt wel controleren of de douane dit manifest wel of niet heeft 
geaccepteerd. 

Ga hiervoor naar eCargo Receipt (eCR) en open het tabblad “ECS” 

 
Er kunnen v.w.b het ECS manifest drie situaties ontstaan: 

A – Het ECS manifest is verstuurd en geaccepteerd (accepted = Y) door de douane. 
De Confirmation of Exit wordt verstuurd naar de Uitvoer aangever. 

 

B -  Het ECS manifest is verstuurd maar afgekeurd (accepted = N)  door de douane. Het Confirmation 
of Exit bericht wordt niet verstuurd totdat er een correct ECS Manifest is ontvangen. 

 

C - ECS manifest is om wat voor reden dan ook niet verstuurd (accepted is leeg) en dus kan er ook 
geen Confirmation of Exit verstuurd worden. 
 

 



Indien situatie B of C zich voordoet is het belangrijk dat er binnen 5 dagen actie ondernomen 
wordt! 
Mocht U situatie B of C zien, dient U direct contact op te nemen met Customer Care van Cargonaut. 
Onze medewerkers starten dan een onderzoek naar de reden, zorgen eventueel voor correctie (B) of 
aanvulling op de data (C) en (her)verzenden het ECS manifest. Dit dient echter wel binnen 5 dagen te 
gebeuren.  
 
Na 5 dagen kan Cargonaut het “ elektronisch”  niet oplossen en dient u een bewijs van manifest op te 
halen bij de afhandelaar. Met dit bewijs van manifest kunt u naar de Douane gaan, zodat zij het MRN 
nummer alsnog af kunnen melden en de aangever de Confirmation of Exit ontvangt. 

Heeft u vragen over deze procedure of uw berichten neem dan contact op met Customer Care, e-
mail helpdesk@cargonaut.nl  
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