
https://economie.fgov.be/en/brexit
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590enn_002.pdf
https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
https://www.gov.uk/transition
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Douaneverplichtingen De handel in goederen met het 
Verenigd Koninkrijk zal worden
behandeld als export, inclusief alle
bijhorende verplichtingen.

Heb ik ervaring met export buiten de EU? 
Indien niet:

- Doe de Brexit-scan
- Vraag een EORI-nummer aan

https://economie.fgov.be/fr/themes/entrepri
ses/brexit/preparez-votre-entreprise

https://finances.belgium.be/fr/douanes_acci
ses/entreprises/finances-eori/eori

Douanecontrole Het Verenigd Koninkrijk wordt na de 
Brexit een ‘derde land’. Vanaf dan is
een douaneaangifte nodig.

- Maak jezelf vertrouwd met de 
douaneprocedure (vooral als je geen
ervaring hebt met export buiten de 
Europese Unie).
- Doe beroep op een externe douane-expert, 
als je niet vertrouwd bent met de 
formaliteiten rond export naar landen
buiten de EU
- Installeer gespecialiseerde
douanesoftware (indien nodig).

https://finances.belgium.be/fr/douanes_acci
ses/entreprises/brexit/douane-
accises/douane/exportation

https://finances.belgium.be/fr/douanes_acci
ses/entreprises/applications-
da/enregistrement-et-configuration

Mogelijke vertragingen 
aan de grens

Ondanks de maatregelen en 
voorbereidingen van de douane-
autoriteiten aan beide kanten van het 
Kanaal, worden vertragingen verwacht
aan de grensovergangen, in de 
betrokken economische sectoren en 
toeleveringsketens.

- Zorg ervoor dat de toe- en 
aanleveringsketens grondig voorbereid zijn
op mogelijke vertragingen als gevolg van 
douaneformaliteiten en –controles
- Hoe beter je voorbereid bent, hoe meer
tijd je bespaart.

https://economie.fgov.be/fr/themes/entrepri
ses/brexit/faq/entreprises/douane-
questions-frequemment

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/brexit/preparez-votre-entreprise
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/finances-eori/eori
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/douane-accises/douane/exportation
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/applications-da/enregistrement-et-configuration
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/brexit/faq/entreprises/douane-questions-frequemment
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Douanetarieven In het geval van een no-deal zijn de 
douanetarieven van het VK ook van toepassing
op uitvoer komend uit de EU.

Controleer op de website van het 
Verenigd Koninkrijk het 
douanetarief, volgens code per 
goederencategorie.

https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-
2021

Oorsprongsregels Exporteurs moeten de oorsprong van hun 
exportgoederen kunnen aantonen, om in 
aanmerking te komen voor een preferentieel
tarief - in het geval er een overeenkomst tot
stand komt tussen de EU en het VK.

Maak jezelf vertrouwd met de 
procedure rond het het verkrijgen
van een certificaat van 
oorsprong.

https://www.export.org.uk/news/435383/Rules-
of-Origin---what-you-need-to-know.htm

https://www.beci.be/formalites/obtenir-un-
certificat-d-origine/

Normen, 
markering & 
etikettering

Sommige vereiste certificaten, die door Europese
instanties worden uitgereikt, worden door de 
autoriteiten van het VK niet langer aanvaard. Ook
de Europese markerings- en etiketteringsregels
zullen niet langer van toepassing zijn in het VK.

- Maak jezelf vertrouwd met de 
certificeringsprocedures
toegepast door de lokale
toezichthouder in het VK, of via 
de importeur.
- Zorg ervoor dat de etikettering in 
overeenstemming is met de 
regels die gelden in het VK.
- Voor goederen die speciale
procedures vereisen, verwijzen
we je naar de website van 
gespecialiseerde instellingen in 
het VK.

https://www.gov.uk/guidance/import-licences-
and-certificates-from-1-january-2021?step-by-
step-nav=1ddb4c89-1fe9-4ad0-b561-
c1b0158e6bc5

https://www.gov.uk/guidance/labelling-and-
marketing-standards-from-1-january-2021?step-
by-step-nav=1ddb4c89-1fe9-4ad0-b561-
c1b0158e6bc5

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/uk-
national-standards-body/standards-and-eu-exit/

https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021
https://www.export.org.uk/news/435383/Rules-of-Origin---what-you-need-to-know.htm
https://www.beci.be/formalites/obtenir-un-certificat-d-origine/
https://www.gov.uk/guidance/import-licences-and-certificates-from-1-january-2021?step-by-step-nav=1ddb4c89-1fe9-4ad0-b561-c1b0158e6bc5
https://www.gov.uk/guidance/labelling-and-marketing-standards-from-1-january-2021?step-by-step-nav=1ddb4c89-1fe9-4ad0-b561-c1b0158e6bc5
https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/uk-national-standards-body/standards-and-eu-exit/
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BTW en accijnzen Producten die van de EU naar het VK 
worden uitgevoerd, zullen onderhevig
zijn aan BTW-regels en accijnzen.

- Lees meer over de procedures
rond de toepassing van het BTW-
regime.
- Hou rekening met extra kosten bij
het inschatten en budgetteren van 
consumentenprijzen.

https://www.gov.uk/vat-rates

https://europa.eu/youreurope/business/t
axation/excise-duties-eu/paying-excise-
duties/index_fr.htm

Schommelingen in de 
wisselkoersen

De Brexit dreigt turbulentie te 
veroorzaken in de EUR/GBP-
wisselkoersen. Deze extra kosten
kunnen invloed hebben op de 
uiteindelijke verkoopprijs van 
exportgoederen.

Hou rekening met schommelingen
van de wisselkoersen, bij het 
opstellen en afsluiten van 
contracten (bijvoorbeeld: 
termijncontracten, 
bankovereenkomsten, indekking
tegen wisselkoersrisico's, gebruik
van vaste-rentetransfers,...).

https://www.xe.com/

https://www.oanda.com/

https://www.gov.uk/vat-rates
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/excise-duties-eu/paying-excise-duties/index_fr.htm
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Commerciële contracten De Brexit zal veranderingen
teweegbrengen in domeinen als: het 
grondgebied dat van toepassing is, 
juridische bescherming, kosten, 
(betaal)termijnen, enz.

Contractvoorwaarden die in aanmerking
komen voor aanpassing:

⁃ Territorium (het VK maakt niet langer 
deel uit van de EU)

⁃ Rechtspraak die van toepassing is bij
eventuele geschillen.

⁃ Kosten (taksen, BTW, 
douanerechten…).

⁃ Brexit-clausule voor lopende
contracten.

https://www.agoria.be/fr/Brexit-Friday-
quid-de-vos-contrats-actuels-et-futurs

Intellectuele eigendom EQUIPO, dat zich bezighoudt met 
intellectuele eigendomskwesties in 
EU-landen, is niet langer bevoegd
om op te treden in het Verenigd
Koninkrijk.

Idealiter dien je de bescherming van 
intellectuele eigendom (merk, model, 
auteursrecht, design, enz.) opnieuw aan
te vragen bij de Britse autoriteiten.

https://www.gov.uk/government/organ
isations/intellectual-property-office

https://www.agoria.be/fr/Brexit-Friday-quid-de-vos-contrats-actuels-et-futurs
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office


9-11-2020

Domein Context Te Doen Link

Verkeer van 
mensen/immigratie

De regels voor de registratie en het 
verblijf van EU-onderdanen in het 
Verenigd Koninkrijk veranderen.

Bedrijven met EU-burgers in dienst in het 
Verenigd Koninkrijk, moeten de 
verblijfsstatus van hun medewerkers
regulariseren via de website van de 
overheid.

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-
after-brexit

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-
families

https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-
system-what-you-need-to-know

Detachering Er wordt een puntensysteem
ingevoerd (naar Australisch model). 
In dit systeem moeten de kandidaten
gekwalificeerd zijn op RQF-
diplomaniveau 6 en voldoen aan een
bepaald minimumloon.

Verifieer de voorwaarden met betrekking
tot de toegang en het verblijf van 
personeel en hun gezin. Op de checklist: 
kwalificaties, arbeidsovereenkomst, 
verklaringen, belastingen, 
rechtsprocedures in geval van een
geschil.

https://www.gov.uk/government/collections/eu-
settlement-scheme-employer-toolkit

Rekrutering De regels omtrent rekrutering en 
verblijf kunnen aangepast worden.

Controleer de voorwaarden met 
betrekking tot de woonplaats van 
personeel en hun gezin, de 
arbeidsovereenkomst...

https://www.gov.uk/government/collections/eu-
settlement-scheme-employer-toolkit

Kwalificaties & diploma’s Voor de uitoefening van bepaalde
beroepen is een voorafgaande
erkenning van de behaalde diploma’s
en beroepskwalificaties vereist.

Check de diploma’s en kwalificaties vóór
de detachering of aanwerving.

https://cpq.naric.org.uk/EU%20citizens/Default

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-employer-toolkit
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-employer-toolkit
https://cpq.naric.org.uk/EU%20citizens/Default
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