
Begrijpen Voorbereiden
1. DE DEADLINE

Op 29 maart 2019 gaat het gebeuren Zorg dat u er klaar voor bent!

• Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de Europese Unie (EU) 
verlaten op vrijdag 29 maart 2019 om middernacht.  

• De onderhandelingen tussen de EU en het VK over 
de voorwaarden van het terugtrekkingsakkoord zijn 
nog in volle gang. Zodra deze zijn voltooid, moet het 
terugtrekkingsakkoord worden goedgekeurd door het VK 
en het Europese Parlement. 

• Als het terugtrekkingsakkoord vóór 29 maart 2019 wordt 
geratificeerd, zijn de meeste wettelijke effecten van Brexit 
vanaf 1 januari 2021 van kracht, na de overgangsperiode.  

• Zolang er geen terugtrekkingsakkoord wordt bereikt, 
begint de overgangsperiode niet en blijft de EU-wetgeving 
van toepassing op en in het VK vanaf 30 maart 2019. Zorg 
dus dat u op de hoogte bent van de effecten van het 
scenario 'no deal'. 

Als u van plan was om langer te wachten met 
plannen maken, kan dit de tijd beperken die 
u hebt om actie te ondernemen. Voorlopig 
blijft de optie 'no deal' voor Brexit bestaan, 
dus nu is de tijd om de gevolgen te begrijpen.

2.
UW TOELEVERINGSKETEN
Krijg meer inzicht in uw toeleveringsketen Harmoniseer goederen uit het VK met 

de EU-wetgeving

• De verantwoordelijkheden kunnen veranderen, 
afhankelijk van waar u zich bevindt in de 
toeleveringsketen bijv. fabrikant, invoerder, distribiteur 
van groothandel, etc.). 

Breng uw toeleveringsketen in kaart en zorg dat 
u begrijpt waar uw goederen vandaan komen 
en onder welke categorieën ze vallen. Zorg dat 
u bekend bent met uw verantwoordelijkheden 
onder de EU-wetgeving als u producten 
ontvangt vanuit het VK.

3. DE ADMINISTRATIE
Controleer uw documenten Werk de documenten waar nodig bij

• Als uw bedrijf afhankelijk is van certificaten, licenties of 
machtigingen die door VK-autoriteiten zijn uitgegeven 
of door instanties die in het VK zijn gesitueerd, zijn deze 
mogelijk niet meer geldig in de EU na Brexit, en andersom.

Onderneem alle nodige stappen om 
certificaten, licenties en machtigingen die 
zijn uitgegeven in het VK of de EU27 over te 
dragen, of zorg dat u nieuwe verkrijgt

Zes stappen om u voor te bereiden op handel tussen het 
Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie na Brexit 
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4.

DOUANE
Beoordeel de invloed op douaneprocedures Stel rollen en 

verantwoordelijkheden vast

• Zakendoen tussen het VK en de EU wordt na Brexit 
ingewikkelder op het gebied van douane- en btw-
procedures. Beoordeel hoeveel invloed het heeft op extra 
administratie en formaliteiten voor uw toeleveringsketen 
en uw hulpbronnen (tijd en personeel).

Zorg dat u op de hoogte bent van de 
douaneprocedures en -regels in de EU die 
na Brexit van toepassing zijn. Als u contacten 
hebt binnen de EU, dient u te controleren dat 
zij wettelijke bepalingen meesturen over wie 
er verantwoordelijk is voor het verzenden van 
goederen over grenzen en hoe de btw wordt 
behandeld.

5. OORSPRONGSREGELS
Doe onderzoek naar de toepasbare oorsprongsregels Werk de status bij van VK-invoer

• Als de producten die u exporteert naar landen waarmee de 
EU een vrijhandelsverdrag (FTA) heeft, genoeg EU-inhoud 
hebben, kunnen er voorkeurstarieven van toepassing zijn. 

• Na Brexit wordt VK-invoer op uw EU-producten mogelijk 
niet meer beschouwd als EU-inhoud. Hierdoor kan het 
tarief voor uw producten worden gewijzigd wanneer deze 
wereldwijd worden geëxporteerd. Het VK is dan geen 
onderdeel meer van de FTA's van de EU en gaat mogelijk 
onderhandelen over zijn eigen FTA's. Dit kan een voordelig 
effect hebben op uw VK-producten.

Controleer of u VK-invoer hebt in uw 
toeleveringsketen en behandel deze als  
'niet-afkomstige' producten. Zo weet u zeker 
dat u preferentiële oorsprong garandeert 
voor uw goederen.

6. BEPERKINGEN
Begrijp de verboden en beperkingen Houd u aan de wijzigingen

• Na Brexit zijn goederen naar en uit het VK onderworpen 
aan de VK- of EU-regels omtrent gezondheid, veiligheid en 
het milieu. Deze regels kunnen van elkaar verschillen. 

• Bepaalde goederen die worden verhandeld tussen de 
EU en het VK kunnen worden beperkt (zoals levende 
dieren, planten en producten van dierlijke of plantaardige 
oorsprong). 

• Voor sommige goederen kunnen specifieke vergunningen 
of berichten verplicht zijn.

Onderneem stappen zodat u weet dat u 
voldoet aan de import-/exportverboden 
en -beperkingen in de EU.

Gegevens: U moet uw inklaringsgegevens indienen bij veranderende of nieuwe digitale 
douanesystemen. Werk uw databanken bij, zodat u zeker weet dat alle toepasselijke normen worden 
toegepast.
Kasstroom: U moet mogelijk btw betalen aan de grens, dus let op uw cashflow en zorg dat u 
voldoende voorraad hebt om vertragingen af te dekken.
Trusted trader-regelingen en exporteurstatus: Overweeg om mee te doen aan trusted trader-
regelingen (zoals een Geautoriseerd marktdeelnemer (AEO)) of om een geregistreerd exporteur (REX) 
te worden en een registratie- en identificatienummer voor marktdeelnemers (EQRI) te krijgen.

EEN AANTAL AANVULLENDE TIPS...
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