
Dear Hauliers and Commercial Drivers, 

From 1 January 2021, there will be new measures to manage traffic flow in the event of disruption to 

Kent’s road network. These measures are known as Operation Brock and will apply to HGVs over 7.5 

tonnes if there’s severe disruption to services from the Port of Dover or Eurotunnel. 

It is a legal requirement for HGVs to follow the signed routes when directed to do so on journeys 

to Port of Dover and Eurotunnel. 

More information is available on www.gov.uk/guidance/kent-traffic-management-on-m20-

motorway-to-dover-and-eurotunnel 

Plan your journey to ensure you take breaks and rest periods before entering Kent to reduce the risk 

of you exceeding drivers’ hours limits if delayed by being held in any queues, and make sure you 

have plenty of food and water. 

Check an HGV is Ready to Cross the Border 

Hauliers travelling to the Port of Dover or Eurotunnel need to use the Check an HGV service to:  

* get a Kent Access Permit–even if your vehicle is empty and you intend to cross the border  

* check you have the right EU import and commodities documents for the goods you are carrying.  

You can be fined £300 if you do not use the service when travelling through Kent or if you provide a 

fraudulent declaration. 

More information about the service is available here: https://www.gov.uk/check-hgv-border. 

 

Beste vrachtvervoerders en beroepschauffeurs 

Vanaf 1 januari 2021 zullen nieuwe maatregelen van kracht zijn die de verkeerstroom in goede 

banen zullen leiden als het verkeer naar het wegennet van Kent ontregeld is. Deze maatregelen 

staan bekend als Operation Brock en zullen van toepassing zijn op alle vrachtwagens van meer dan 

7,5 ton als de diensten van de haven van Dover of de kanaaltunnel zwaar verstoord zijn. 

Vrachtwagens zijn wettelijk verplicht om de aangeduide routes te volgen wanneer dit wordt 

aangewezen op reizen naar de haven van Dover en de kanaaltunnel. 

Voor meer informatie, gaat u naar www.gov.uk/guidance/kent-traffic-management-on-m20-

motorway-to-dover-and-eurotunnel 

Plan uw route om te verzekeren dat u voldoende pauzes en rustperiodes neemt voordat u aankomt 

in Kent om zo het risico te vermijden dat u de maximale bestuurderslimieten overschrijdt als u 

vertraging oploopt omdat u in de file staat , en zorg ervoor dat u overvoldoende voedsel en water 

beschikt. 

Controleren of een vrachtwagen klaar is om de grens over te steken 

Vrachtvervoerders die reizen naar de haven van Dover of de kanaaltunnel moeten de service "Een 
vrachtwagen inspecteren" gebruiken om:  
* een toegangsvergunning voor Kent te verkrijgen– zelfs als uw voertuig leeg is en u de grens gaat 
oversteken  
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* om te controleren of u over de juiste EU import- en grondstofdocumenten beschikt voor de 
goederen die u vervoert.  
U kunt een boete krijgen van £300 als u de service niet gebruikt wanneer u door Kent reist of een 

frauduleuze verklaring voorlegt. 

U vindt hier meer informatie over de service: https://www.gov.uk/check-hgv-border. 
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