
65 tips om je voor te bereiden op de brexit

Brexit-checklist
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Per 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) uit 
de Europese Unie (EU) getreden. Dit heeft op diverse 
gebieden consequenties voor de handel met het VK. 
Sinds 1 februari is een overgangsperiode ingegaan, 
waarin voor bedrijven feitelijk niets veranderde 
omdat het VK nog aansluit bij de Europese 
regelgeving tot eind 2020. Maar er komen veel 
veranderingen aan, waarvan nu al vrijwel zeker is dat 
Nederlandse ondernemers er mee te maken krijgen 
per 1 januari 2021. Ook heeft de EU sinds februari te 
kampen met de maatregelen en effecten van de 
Covid-19-pandemie. Hierdoor verandert het 
zakendoen met het VK op vele fronten. evofenedex 
adviseert bedrijven zich nú alvast voor te bereiden 
op de veranderingen die ingaan vanaf 2021. Hiervoor 
geven wij in deze checklist 65 tips.

Overgangsperiode
Tijdens de overgangsperiode tot  31 december 2020 
wordt over de nieuwe afspraken tussen de EU en het 
VK onderhandeld. Het vertrek van het VK uit de EU 
heeft zeker logistieke en economische gevolgen per  
1 januari 2021, deal of geen deal. Zo moet er vooraf-
gaand aan het importeren en exporteren naar of via 
het VK douaneaangifte worden gedaan omdat het VK 
een ‘derde land’ is geworden. De bijbehorende 
procedures en importtarieven zijn onderdeel van de 
onderhandelingen.

Checklist
Deze checklist bestaat uit negen stappen en 65 tips. 
Hierin zijn ook de recente maatregelen van het VK 
ten aanzien van Covid-19 opgenomen. Met deze 
checklist kun je direct aan de slag. Alle belangrijke 
punten op het gebied van export en import staan er 
in. Toch kent ieder bedrijf zijn eigen unieke situatie 
en heeft daarom zijn eigen maatwerkaanpak nodig. 
Daarom mag je de eerste stap niet overslaan: 
benoem iemand binnen jouw organisatie tot brexit-
coördinator, geef hem of haar deze checklist en zorg 
zo voor de vereiste verdeling van verantwoordelijk-
heden met bijbehorend mandaat in een proactief 
brexit-team. Een tijdige voorbereiding scheelt veel 
problemen na 1 januari 2021. Weet dat je altijd bij 
evofenedex terechtkunt voor raad en daad. Houd 
ook onze evenementenpagina in de gaten voor de 
brexit-webinars. De checklist is opgebouwd uit de 
volgende negen stappen:

Stap 1: Benoem een brexit-coördinator
Stap 2:  Breng alle handelsstromen met of via het VK 

in kaart
Stap 3: Heroverweeg je marktstrategie
Stap 4:  Creëer inzicht in de bijbehorende logistieke 

ketens
Stap 5: Check alle contracten
Stap 6: Verzorg tijdig alle aanvullende documenten
Stap 7:  Organiseer de douaneaangifte en maak 

afspraken over de voormelding
Stap 8: Maak de douanekosten inzichtelijk
Stap 9: Blijf dagelijks op de hoogte

https://www.evofenedex.nl/evenementen


3

1.
Wanneer jouw bedrijf handelt met het VK, gaat er per 
1 januari 2021 veel veranderen. Deze veranderingen 
hebben impact op vele relaties met leveranciers en 
klanten, maar ook op verschillende functie(groepen) 
binnen jouw organisatie. Dit vergt coördinatie. Er 
kunnen zaken worden vergeten, dubbel worden 
gedaan of zelfs tegenstrijdige initiatieven worden 
ontplooid. Ook kan sprake zijn van een zekere 
brexit-moeheid in je organisatie en bestaat het risico 
dat de aandacht verslapt. Juist in het komende 
halfjaar moet extra inzet worden gepleegd om de 
veranderingen ten aanzien van de handel met het VK 
eigen te maken. Natuurlijk zonder daarbij de extra 
aandachtspunten vanuit de Covid-19-maatregelen 
uit het oog te verliezen.

Check:
1.  Benoem een brexit-coördinator en formeer een 

brexit-team. Denk eraan hierbij de 
verantwoordelijken bij export/verkoop (stap 1, 2, 
3, 7, 8 en 9), logistiek (stap 4), compliance (stap 6), 
finance & legal (stap 5) en customerservice te 
betrekken. Customerservice heeft een 
faciliterende rol voor alle stappen en dient dan 

ook nauw betrokken en goed geïnformeerd te zijn 
over alle wijzigingen en nieuwe (werk)afspraken.

2.  Informeer regelmatig de organisatie en 
ketenpartners over de beoogde wijzigingen in de 
bedrijfsprocessen en de keten en neem eventuele 
tips ter harte.

3.  Spreek af op welke momenten in 2021 evaluaties 
plaatsvinden en op basis van welke indicatoren 
dit moet gebeuren.

4.  Houd de actuele ontwikkelingen over de 
onderhandelingen tussen VK en EU in de gaten en 
abonneer je op de dagelijkse Nieuwsflits voor 
leden van evofenedex.

Stap 1: Benoem een brexit-coördinator

https://www.evofenedex.nl/mail
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Het VK (Engeland, Schotland, Wales en Noord-
Ierland) is na Duitsland en België de derde handels-
partner van Nederland. Op welke handels stromen 
heeft de brexit effect? Realiseer hierbij dat het niet 
alleen stromen zijn die direct naar of vanuit het VK 
verlopen, maar dat er ook veel transport en handel 
plaatsvindt, waarbij het VK als doorvoer haven wordt 
gebruikt. Ook is er door de Covid-19-pandemie veel 
veranderd in het zakendoen. Het is van groot belang 
voor de economie dat de export snel weer op het 
oude niveau terugkomt. Wat de impact van de brexit 
gaat zijn, is voor specifieke productketens nog 
onduidelijk. De toekomstige procedures en invoer-
rechten zijn onderdeel van de lopende onderhan-
delingen.

Check:
5.  Breng jouw goederenstromen van en naar het VK 

in kaart. Kijk naar het aantal leveringen, volumes 
en bestemmingen. Deze kunnen door de Covid-
19-pandemie recent zijn veranderd. Kijk daarom 
ook naar de volumestromen van vorig jaar.

6.  Wil je in kaart brengen wat de brexit voor jouw 
bedrijf gaat betekenen? Heb je behoefte aan een 

advies dat past bij jouw specifieke situatie en  
een rapport waarmee je zelf aan de slag kunt? 
evofenedex kan een Brexit-assessment voor je 
uitvoeren. 

7.  Heb je een specifieke vraag over handelen in het 
VK, dan kun je ook terecht bij:

  •  Het digitale Brexit-spreekuur van de 
Ledenservice van evofenedex 

  • Bij de Nederlandse ambassade in Londen
  •  Het Netherlands Business Support Office 

(NBSO) in Manchester
8.  Lopen contacten nu stroever dan voor de brexit of 

Covid-19-pandemie? Check deze tips voor 
zakendoen met het VK.

9.  Als er aanzienlijke dalingen zijn opgetreden door 
het verlies van klanten of leveranciers in het VK, 
kun je van diverse instrumenten gebruikmaken 
om jouw handelskansen met of zonder het VK 
weer een impuls te geven, bijvoorbeeld met een 
landenvergelijking, zakenpartnerscan of 
marktverkenning.

Stap 2: Breng alle handelsstromen met of via het VK in kaart

2.

https://www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen/brexit/subsidie-voor-advies-over-gevolgen-brexit
https://www.evofenedex.nl/advies/douane-optimaliseren/brexit-assessment-advies
https://www.evofenedex.nl/advies/douane-optimaliseren/brexit-assessment-advies
http://www.evofenedex.nl/brexit-spreekuur
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/verenigd-koninkrijk/over-ons/ambassade-in-londen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/verenigd-koninkrijk/over-ons/netherlands-business-support-office-nbso-manchester
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/verenigd-koninkrijk/over-ons/netherlands-business-support-office-nbso-manchester
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/verenigd-koninkrijk/zakendoen/gouden-tips-voor-ondernemen-in-het-vk
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/persoonlijk-advies-voor-zakendoen-het-buitenland?utm_campaign=9710412137&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=427513052816&utm_term=zakenpartnerscan&adgroupid=99175652043
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/persoonlijk-advies-voor-zakendoen-het-buitenland?utm_campaign=9710412137&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=427513052816&utm_term=zakenpartnerscan&adgroupid=99175652043
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Door brexit zal de vraag naar Nederlandse goederen 
en diensten flink onder druk komen te staan. De kans 
op vraaguitval vanuit het VK is relatief groot. De 
verwachting is dat het consumentenvertrouwen in 
het VK verder op de proef wordt gesteld. Duidelijk is 
in elk geval dat de onzekerheid is toegenomen. Maar 
bij elke mate van onzekerheid zijn meerdere 
strategische opties mogelijk, die de 
bedrijfscontinuïteit kunnen waarborgen. De 
strategieën in relatie tot brexit kunnen betrekking 
hebben op een groeistrategie, een defensieve 
strategie of een afbouwstrategie. Dit biedt de kans 
voor heroriëntatie en strategische besluitvorming.

Check:
10.  Ga proactief in gesprek met klanten, leveranciers 

en eventuele collega-ondernemers die met 
dezelfde problemen worden geconfronteerd.

11.  Maak op basis van de gesprekken en data een 
nieuwe marktanalyse en voorstel voor interne 
besluitvorming. Mogelijk kan een externe partij je 
hierbij ondersteunen.

De overheid heeft hiervoor een subsidie beschik-
baar gesteld, in de vorm van een brexit-voucher. 
Een deskundige externe adviseur helpt je met de 
voorbereidingen op de zakelijke gevolgen en kan 
advies geven over alternatieve markten, wanneer 
je bijvoorbeeld gekozen hebt voor een afbouw-
strategie. Anderzijds kan een defensieve strategie 
betekenen dat je misschien advies nodig hebt 
over het realiseren van een grote lokale voorraad 
om logistieke problemen te voorkomen.

12.  Zet de strategische beslissing(en) tijdig om in je 
bedrijfsvoering.

Stap 3: Heroverweeg je marktstrategie

3.

https://www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen/brexit/subsidie-voor-advies-over-gevolgen-brexit
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Het aantal lucht-, zee- en treinverbindingen voor 
personen en goederen naar het VK is de afgelopen 
periode afgenomen. Hierdoor kunnen zendingen 
langer onderweg zijn en/of transportkosten oplopen. 
Ga daarom met jouw belangrijkste ketenpartners 
rond de tafel om de eventuele logistieke gevolgen 
van de brexit, en de bijbehorende 
verantwoordelijkheden en coördinatie, door te 
spreken.

Speciaal voor transport via de Nederlandse havens 
is, met medewerking van evofenedex, de website 
www.getreadyforbrexit.eu, gelanceerd. Dit platform 
biedt alle informatie voor douaneagenten, 
expediteurs, exporteurs, importeurs en vervoerders.

Alle ferryterminals en de meeste shortseaterminals 
stellen na het verstrijken van de overgangsperiode 
deelname aan de Nederlandse ketenoplossing 
Portbase voor douaneformaliteiten verplicht (zie 
stap 7) . Daarom is het van belang dat je je samen 
met jouw ketenpartners hierop voorbereidt. Wanneer 
iedere keten zijn zaken goed op orde heeft, kan de 
afhandeling op de lucht- en zeehavens voorspoedig 
verlopen.

Check:
13.  Bepaal waar mogelijke knelpunten liggen in 

bijvoorbeeld productie- of aanlevertijden, zowel 
bij de klant of leverancier als bij jezelf.

14.  In het VK gelden strenge maatregelen om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
Kijk hier voor actuele informatie over de 
maatregelen in het VK.

15.  Bekijk eventuele alternatieve 
transportmogelijkheden. Overweeg bijvoorbeeld 
een tweede expediteur om risico’s te spreiden. 
Ook kun je een deel van de transporten over 
andere routes en/of modaliteiten laten lopen.

Stap 4: Creëer inzicht in de bijbehorende logistieke ketens

4.

http://www.getreadyforbrexit.eu
https://www.evofenedex.nl/coronavirus/wegvervoermaatregelen-tijdens-de-coronacrisis
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Een aandachtspunt hierbij is de afwikkeling van 
onbegeleid vervoer in het VK. Dit is het vervoer 
van trailers of trekkers met trailer per roll-on-roll-
offschip, zonder dat de chauffeur meereist. 
Hierdoor moet bij aankomst een lokale vervoer-
der het transport in het VK overnemen. Er zijn 
verschillende scenario’s denkbaar, waarbij extra 
druk komt op de beschikbaarheid van Britse 
vervoerders voor de binnenlandse ritten. Alterna-
tieven zijn het omzetten naar begeleid vervoer 
met een beroepsvervoerder of eigen vervoer.

16.  Ook kun je overwegen of je bepaalde 
grondstoffen of halffabricaten van binnen de EU 
wilt inkopen, verkopen of transporteren.

17.  Bespreek met klanten of deze faciliteiten hebben 
voor het aanleggen van een buffervoorraad om in 
elk geval de eerste maanden vanaf 1 januari 2021 
probleemloos door te komen. Overweeg zo nodig 
het huren van eigen opslag in het VK. Wees daar 
op tijd bij.

18.  Vanwege verwachte prijsstijgingen of langere 
doorlooptijden kan een heroverweging van de 
afspraken met jouw logistieke partners aan de 
orde zijn. evofenedex kan ondersteunen bij de 
inkoop van vervoer als dit geheel of gedeeltelijk 
is uitbesteed aan logistieke dienstverleners. Ook 
ondersteuning ten aanzien van de beoordeling 
van tarieven en assistentie bij het onderhandelen 
over kosten en tarieven in het wegvervoer 
behoren tot de mogelijkheden.

https://www.evofenedex.nl/advies/vervoer-optimaliseren/uitvoeren-van-een-tenderproject
https://www.evofenedex.nl/advies/vervoer-optimaliseren/beoordelen-vervoertarieven
https://www.evofenedex.nl/advies/vervoer-optimaliseren/beoordelen-vervoertarieven
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Bestaande contracten met klanten, leveranciers en 
andere partijen zullen voor een groot deel nog 
uitgaan van de oude vertrouwde situatie waarbij het 
VK onderdeel uitmaakt van de EU. Licht daarom 
tijdig je bestaande contracten door op de moge lijke 
effecten voor het productie- en in- en verkooppro ces 
en pas je contracten eventueel aan. Ook bij 
toekomstige contracten met partners in het VK is het 
van belang rekening te houden met enkele aspecten.

Check:
19.  Ga na of in bestaande contracten en algemene 

voorwaarden clausules zijn opgenomen die 
verwijzen naar de EU of het VK en laat door een 
jurist beoordelen of deze moeten worden 
aangepast.

20.  Inventariseer je contracten en neem eventueel 
bepalingen op die de specifieke gevolgen van een 
brexit regelen of die leiden tot heronderhan-
deling. Houd bij het laatste ook beëindiging van 
het contract als optie open, mochten onder-
handelingen tot niets leiden.

21.  Check het onderdeel ‘geschillenbeslechting’ in je 

contracten. Aan te raden is voor arbitrage te 
kiezen en niet voor de Nederlandse 
overheidsrechter. Rechterlijke vonnissen zijn 
buiten de EU namelijk niet zomaar afdwing baar. 
Bij arbitrale vonnissen is dit wel het geval.

22.  Als je goederen importeert vanuit het VK, ben je na 
de overgangsperiode een zogenaamde buiten-
importeur. Dit heeª vergaande gevolgen voor 
aan sprakelijkheidsrisico’s. Bij schade veroorzaakt 
door de geïmporteerde producten is deze niet 
meer af te schuiven op de Britse fabrikant of 
leve rancier. Leg daarom de draagplicht voor 
schade die is veroorzaakt door een product uit de 
VK, contrac tueel goed vast en onderzoek wat de 
gevolgen van eventuele claims zijn.

23.  Ga na of je boeteclausules hebt afgesproken voor 
het overschrijden van levertijden.

24.  Besteed je het vervoer van je leveringen uit, 
controleer dan ook deze vervoerscontracten. Met 
name bij wachttijden door vertraging in havens 
of douanecontroles kun je kwetsbaar zijn. Wie is 
verantwoordelijk voor de eventuele bijkomende 
kosten?

Stap 5: Check alle contracten

5.

https://www.evofenedex.nl/kennis/juridisch/contracten
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ICC Incoterms® 2020
Bij een internationale transactie spreken koper en 
verkoper meestal een ICC Incoterms® 2020-regel af. 
Deze bepaalt de rechten en plichten van beide 
partijen met betrekking tot het transport, 
verzekeringen, vergunningen en 
douaneformaliteiten. Wie op dit moment nog niet 
buiten de EU handelt, kan zomaar condities hebben 
afgesproken die na 1 januari 2021 ongunstig 
uitpakken. Geef daarom bijzondere aandacht aan de 
toepassing van de ICC Incoterms® 2020.

Een voorbeeld is de ICC Incoterms®2020-regel 
Delivered Duty Paid, die bepaalt dat de verkoper 
onder andere verantwoordelijk is voor alle 
douaneformaliteiten en het voldoen van de 
invoer rechten en lokale btw. Binnen de EU niet 
relevant, straks bij export naar het VK wel! 
evofenedex ontvangt regelmatig vragen over 
Incoterms®-regels en de brexit. Welke Inco-
terms®-regel het beste is, verschilt per situatie.

Check:
25.  Controleer alle bestaande contracten met 

partijen in het VK op de gebruik te Incoterms®-
regels en ga na of dit na 1 januari 2021 nieuwe 
verplichtingen met zich meebrengt. Kun je en wil 
je hier nog aan voldoen?

26.  Is jouw bedrijf nog niet bekend met de nieuwe 
ICC Incoterms® 2020? Volg dan bij evofenedex de 
workshop ICC Incoterms® 2020 in de praktijk.

27.  Bepaal wat na 1 januari 2021 voor jou de meest 
gunstige leveringsconditie is bij transacties met 
het VK. Neem de best passende leveringsconditie 
op in nieuwe contracten en ga waar nodig in 
gesprek met bestaande Britse zakenrelaties over 
huidige contracten.

https://www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen/icc-incotermsr-2020
https://www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen/icc-incoterms/ddp
https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/ledenvraag-welke-incoterms-bij-brexit
https://www.evofenedex.nl/opleidingen/export-binnendienst/incoterms/workshop-incoterms-2020
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Vanaf 1 januari 2021 zijn voor de handel met het VK 
mogelijk bepaalde exportdocumenten en 
-vergunningen noodzakelijk. Welke documenten je 
nodig hebt voor de export naar of import vanuit het 
VK hangt af van de handelsafspraken met het VK en 
de EU. We noemen hieronder een aantal veel 
voorkomende documenten en vergunningen bij 
handel met een land buiten de EU.

Certificaat van Oorsprong en EUR.1
Voor de export naar veel landen buiten de EU is een 
Certificaat van Oorsprong nodig. Dit verklaart in welk 
land een product is vervaardigd. Het certificaat kan 
om (handels)politieke redenen worden gevraagd of 
als vereiste in een Letter of Credit. Het EUR.1-certifi-
caat toont de zogenaamde preferentiële oorsprong 
voor het gebruik van lagere tarieven in 
handelsakkoorden aan en kan ervoor zorgen dat je 
klant minder of geen douanerechten hoeft te 
betalen. Beide documenten zijn verkrijgbaar bij de 
Kamer van Koophandel.

REX
Het REX-systeem (Registered Exporter) is een 
certificeringssysteem voor goederen van oorsprong 
in de preferentiële regelingen. Het REX-systeem is 
vanaf 1 januari 2017 als eerste toegepast binnen het 
Algemeen Preferentieel Systeem en later ook in de 
handelsakkoorden met Canada en Japan. Door 
middel van zelfcertificering stellen de 
marktdeelnemers zelf een attest van oorsprong op. 
Om dit attest te mogen opstellen, moet een 
marktdeelnemer door zijn bevoegde autoriteit 
geregistreerd worden in de REX-database. Het zou 
kunnen dat een REX-registratie in de toekomst 
verplicht wordt voor handel met het VK, omdat 
mogelijk afgesproken wordt voor de 
oorsprongaanduiding te werken met REX-
registratienummers.

Check:
28.  Hoewel het niet voor alle zendingen noodzakelijk 

is een registratie aan te vragen, bijvoorbeeld 
zendingen met een factuurwaarde tot 6000 euro, 
doe je er verstandig aan je bedrijf wel te laten 

Stap 6: Verzorg tijdig alle aanvullende documenten

6.

https://www.evofenedex.nl/kennis/exportdocumenten/kvk-documenten/certificaten-van-oorsprong
https://www.evofenedex.nl/opleidingen/export-binnendienst/letters-credit
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registreren. Je kunt dit doen via de website van 
de Douane. 

29.  Ben je producent, stel dan alvast een overzicht 
op van het productieproces (met locaties). Dit 
dient als bewijs voor het Certificaat van 
Oorsprong, mocht je dat na 1 januari 2021 nodig 
hebben.

30.  Ben je handelaar en koop je producten in het VK 
in, dan heb je mogelijk een leveranciersverklaring 
of een Brits Certificaat van Oorsprong  nodig.

31.  Importeer je halffabricaten en onderdelen uit het 
VK, dan kan na 1 januari 2021 de oor sprong van 
het eindproduct wijzigen. De regels hiervoor zijn 
complex, win hier daarom tijdig advies over in. 
Volg eventueel een training bij evofenedex over 
certificaten van oorsprong, EUR 1. en 
factuurverklaringen.

32.  Veel bedrijven vernieuwen rond de jaarwisseling 
de leveranciersverklaringen die nodig zijn als 
bewijsstuk voor de preferentiële oorsprong van 
goederen. In deze verklaringen wordt vaak 
‘European Union’ genoemd als land van oor-
sprong. Ga je komend jaar de verklaringen 
vernieu wen, zorg dan dat de specifieke EU-
lidstaat wordt vermeld. Dit voorkomt na 1 januari 
2021 de vraag of de goederen mogelijk uit het VK 
komen.

33.  Lever je samengestelde producten aan het VK 
met een verschillende oorsprong en verschillen-
de toeleveranciers, begin dan tijdig met het 
opvragen van leveranciersverklaringen.

34.  Volg eventueel bij evofenedex een masterclass of 
workshop over leveranciersverklaringen.

Producteisen
De Britse overheid heeft eind 2018 een wet 
aangenomen, waarin staat dat het VK na een (no 
deal) brexit de geharmoniseerde 
productstandaarden van de EU overneemt. Dit 
betekent dat zowel bestaande als nieuwe producten 
met een CE-markering ook na de overgangsperiode 
op de Britse markt mogen (blijven) circuleren. De wet 
is bedoeld als tijdelijke oplossing, maar noemt geen 
einddatum. Voor Britse producten die bedoeld zijn 
voor de EU-markt, blijft een Europees certificaat 
waarschijn lijk noodzakelijk.

Check:
35.  Importeer je producten uit het VK? Ga dan na of 

jouw leverancier een van onderstaande acties 
heeft ondernomen:

  •  Het onderbrengen van een bestaand  
EU-certificaat dat is uitgegeven door een  
Britse instantie (UK Notified Body) bij een 
EU-instantie (EU-27 Notified Body)

  •  Het aanvragen van een nieuw certificaat bij 
een EU-instantie

36.  Zorg dat al het verpakkingshout voldoet aan de 
internationale standaard ISPM 15.

ATA-carnet
Het ATA-carnet is een exportdocument dat je 
gebruikt bij de tijdelijke uitvoer en invoer van 
bijvoorbeeld gereedschap of monsters. Het wordt nu 
al door zowel Nederland als het VK gebruikt, wat het 
aannemelijk maakt dat dit document straks ook voor 
het tijdelijke onderlinge verkeer nodig is. Je vraagt 
het aan bij de Kamer van Koophandel.

Check:
37.  Zoek uit of je het ATA-carnet na 1 januari 2021 

nodig hebt en hoe dit werkt.
38.  Volg eventueel bij evofenedex de workshop over 

het ATA-carnet.

Terugkerende goederen
Houd er rekening mee dat de douaneregeling voor 
tijdelijke uitvoer/terugkerende goederen alleen geldt 
voor goederen die daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 
Uniegoederen die voor het verstrijken van de 
overgangsperiode naar het VK zijn gebracht, zijn níet 
uitgevoerd.

De Belastingdienst heeft laten weten dat goederen 
die voor het verstrijken van de overgangsperiode 
naar het VK zijn gebracht, maar na de 
overgangsperiode terugkeren, nog onder de regeling 
terugkerende goederen vallen. Hiervoor is wel bewijs 
nodig dat de goederen tijdens de overgangsperiode 
of daarvoor zijn geleverd.

Check:
39.  Heb je te maken met terugkerende goederen, 

zorg dan dat je dit nu al documenteert zodat je 
bewijsvoering op order is als goederen na 1 
januari 2021 terugkeren.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aanvraag_geregistreerde_exporteur
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aanvraag_geregistreerde_exporteur
https://www.evofenedex.nl/opleidingen/exportdocumenten/certificaten-van-oorsprong-eur1-en-factuurverklaringen/training-certificaten-van-oorsprong-eur1-en-factuurverklaringen
https://www.evofenedex.nl/opleidingen/exportdocumenten/leveranciersverklaringen
https://www.evofenedex.nl/opleidingen/exportdocumenten/leveranciersverklaringen
https://www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-if-there-is-no-brexit-deal
https://www.evofenedex.nl/kennis/exportdocumenten/kvk-documenten/ata-carnet
https://www.evofenedex.nl/opleidingen/exportdocumenten/ata-carnet/workshop-ata-carnet
https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/na-brexit-toch-beroep-op-terugkerende-goederen-mogelijk
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Veredeling
Sommige producenten in Nederland brengen 
goederen uit de EU tijdelijk naar het VK om deze daar 
te laten bewerken of juist andersom. Wil jij dit ook na 
1 januari 2021 doen zonder invoerrechten te betalen, 
dan is hiervoor straks mogelijk een vergunning 
nodig.

Check:
40.  Houd de berichtgeving in de gaten of er na  

1 januari 2021 wel of niet een vergunning voor 
actieve of passieve veredeling nodig is.

Strategische goederen
Mogelijk mogen vanaf 1 januari 2021 strategische 
goederen en diensten niet zonder vergunning met 
het VK worden verhandeld. Strategische goederen 
zijn militaire goederen of goederen en diensten die 
zowel voor militaire als civiele doeleinden gebruikt 
kunnen worden (‘dual use’).

Check:
41.  Ga vast na of je producten hebt die in de 

categorie strate gische goederen vallen. Houd de 
berichtgeving in de gaten of hiervoor vanaf 1 
januari 2021 een vergunning nodig is.

Plantaardige of dierlijke oorsprong
Handel je in planten, dieren of producten van plant-
aardige of dierlijke oorsprong, dan heb je daar vanaf 
1 januari 2021 mogelijk een fytosanitair of veterinair 
certifi caat voor nodig.

Check:
42.  Vraag E-herkenning en een klantnummer aan bij 

de NVWA.
43.  Regel toegang tot CLIENT. Dit is nodig voor het 

doen van elektronische vooraanmeldingen.
44.  Registreer je bij een keuringsdienst. Voor planten 

vind je hier een handig overzicht.
45.  Ben jij importeur en wil je plantaardige goederen 

op je eigen bedrijf ontvangen? Meld je dan aan 
als inspectielocatie. De eisen om hiervoor in 
aanmerking te komen zijn streng. Houd er 
rekening mee dat er aanpassingen nodig zijn om 
de locatie geschikt te maken.

Andere bijzondere goederengroepen
Er zijn meer bijzondere goederengroepen waarvoor 
na de overgangsperiode mogelijk nieuwe of extra 
regels gelden. Valt je product in één van 
onderstaande groepen, wees hier dan extra alert op:
•  Medicinale en farmaceutische producten
•  Zuivelproducten
•  Chemische producten en bestrijdingsmiddelen
•  Afvalproducten
•  Producten met biologisch keurmerk

Check:
46.  Kijk in het Handboek Douane, hoofdstuk Hand-

boek VGEM of er specifieke importregels voor 
jouw producten gelden.

https://www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen/douane/actieve-veredeling-0
https://www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen/douane/passieve-veredeling
https://www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen/exportadministratie/strategische-goederen
https://www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen/exportadministratie/strategische-goederen
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/zakendoen-met-de-nvwa
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/importkeuringen-aanvragen/elektronisch-vooraanmelden-met-client
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/vraag-en-antwoord/welke-keuringsdiensten-zijn-er
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/erkenning-inspectielocatie-bij-import
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/
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Vanaf 1 januari 2021 krijg je als ondernemer met 
diverse formaliteiten te maken. Een van de 
voornaamste is dat er een import- en exportaangifte 
moet worden gedaan. Wie hiervoor verantwoordelijk 
is, hangt af van de afspraken tussen klant en 
leverancier (zie ook het onderwerp ICC Incoterms® 
2020 bij stap 5). Ben jij hiervoor verantwoordelijk, 
dan kun je de aangifte uitbesteden  aan een 
douaneagent. Expediteurs  bieden het vaak als 
service aan.

Het VK heeft de Common Transit Convention (CTC) 
ondertekend. Het CTC is vergelijkbaar met de NCTS , 
maar bedoeld voor derde landen die geen onderdeel 
zijn van de douane-unie van de EU. Deze extra optie 
betekent concreet dat de douaneaangifte ook na 1 
januari 2021 digitaal kan worden afgewikkeld bij 
vertrek en aankomst van de goederen.
Na de brexit is het via Portbase voormelden van 
douanedocumenten bij alle ferryterminals en het 
merendeel van de shortseaterminals verplicht (zie 
ook stap 2). Dit kan de importeur/exporteur doen, 
maar ook de expediteur, douaneagent of bij 
gelegenheid de vervoerder. Zonder voor melding 
krijgt de vervoerder geen toegang tot de terminal.

Check:
47.  Bepaal of je verantwoordelijk wilt zijn voor de 

aangifte. Dit betekent extra werk maar geeft ook 
controle over de situatie. Bovendien kan het een 
verkoopargument zijn. Je kunt meer lezen over 
de keuze tussen ‘zelf doen’ en uitbe steden in het 
artikel ‘Brexit: wie doet straks de 
douaneaangifte?’ Of volg bij evofenedex de 
brexit-workshop: Douaneaangifte zelf doen of 
uitbesteden?

48.  Als je het zelf gaat doen: zorg dat je aangifte kunt 
doen in de systemen van de Douane. Meld je 
hiervoor aan bij een douane-expediteur of haal 
de benodigde software en kennis in huis.

49.  Krijg je zakelijk met de douane te maken, dan 
heb je een EORI-nummer nodig. Dit nummer kun 
je zelf samenstellen of eenvoudig aanvragen via 
het nieuwe platform douane.nl/brexit.

Stap 7:  Organiseer de douaneaangifte en maak afspraken 
over voormelding

7.

https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/uitvoeraangifte-zelf-doen-uitbesteden
https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/uitbesteed-vervoer/voorwaarden-expediteur
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_en
https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/uitvoeraangifte-zelf-doen-uitbesteden
https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/uitvoeraangifte-zelf-doen-uitbesteden
https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/brexit-wie-doet-straks-de-douaneaangifte
https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/brexit-wie-doet-straks-de-douaneaangifte
https://www.evofenedex.nl/opleidingen/douane/brexit-workshop-douaneaangifte-zelf-doen-uitbesteden
https://www.evofenedex.nl/opleidingen/douane/brexit-workshop-douaneaangifte-zelf-doen-uitbesteden
https://www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen/douane/automatisering-douanezaken
http://douane.nl/brexit
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50.  Ga je zelf aangifte doen, vraag dan een 
Registratie elektronische berichtenverkeer aan bij 
de Belastingdienst.

51.  Ga je vaak naar het VK exporteren? Overweeg dan 
een vergunning voor Authorised Economic 
Operator aan te vragen.

52.  Bepaal wie de invoer- of uitvoeraangiften doet en 
spreek af wie de douanedocumenten voormeldt.

53.  Abonneer je op de Portbase-services.  Voor 
importlading abonneer je je op de services 
Melding Import Documentatie 2.0 en Import 
Status. Voor exportlading zijn dat de services 
Melding Export Documentatie en Track & Trace 
Export. Wie gebruikmaakt van de aangiftemodule 
van Beurtvaartadres heeft geen los abonnement 
nodig. Mogelijk geldt dit ook voor andere 
aangifteprogramma’s; informeer bij je 
leverancier.

54.  Check vooraf of de terminal het 
douanedocument heeft. Alleen digitaal 
voorgemelde lading kan de terminal op en af. 
Anders komt de container of trailer hier tot 
stilstand. Check daarom vooraf altijd via Portbase 
bij de terminal de douanestatus. Zonder 
voorgemeld document komt er géén vervoer.

Doorvoer en overslag
Zelfs als je niets uit het VK impor teert, kan het zo zijn 
dat er goederen via het VK binnenkomen, 
bijvoorbeeld vanuit Ierland. Vanaf 1 januari 2021 
brengt dit extra formali teiten met zich mee. Ook 
transport naar Ierland via het VK zal misschien niet 
zo rimpel loos verlopen als nu. Soms is het lastig te 
weten te komen of geïmpor teerde goederen een 
tussenstop maken in het VK. Importeer je 
bijvoorbeeld goederen uit de Verenigde Staten, dan 
is het denkbaar dat de rederij deze in het VK 
overslaat op een ander schip voor de oversteek over 
het Kanaal.

Check:
55.  Importeer je goederen die via het VK 

binnenkomen, laat deze dan via een Transit-
procedure binnenkomen. Zo voorkom je dat je de 
goederen moet inklaren en douanerechten moet 
afdragen. Dit blijft via een digitaal systeem 
mogelijk (NCTS of CTC).

56.  Breng in kaart hoeveel je exporteert naar of 
importeert uit Ierland en hoe kwetsbaar dit is 
voor vertragingen door de brexit. Denk vast na 

over alternatieve routes en modaliteiten. Mogelijk 
gaan er directe ferry’s varen tussen Ierland en 
Nederland.

57.  Probeer uit te vinden of goederen die je 
importeert naar Nederland wellicht worden 
overgeslagen in het VK. Kies als dat kan voor 
verbindingen waarbij de kans hierop kleiner is. 
Helemaal uit te sluiten is het niet, aangezien de 
rederij over de uiteindelijke vaarroute en 
tussenstops beslist.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aanvraag_registratie_elektronisch_berichtenverkeer
https://www.evofenedex.nl/advies/douane-optimaliseren/aeo-vergunning-verkrijgen-behouden
https://www.evofenedex.nl/advies/douane-optimaliseren/aeo-vergunning-verkrijgen-behouden
https://www.portbase.com/brexit/
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Omdat het VK de EU verlaat, krijgen bedrijven 
mogelijk te maken met invoerrechten, btw en  
- afhankelijk van het product - accijns.

Invoerrechten
Een van de gevolgen van de brexit kan zijn dat je 
invoerrechten moet betalen. Hoeveel dit is, hangt af 
van de afspraken die het VK en de EU hierover 
maken. Zonder afspraken gaan de tarieven van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) gelden. Ook al is op 
voorhand niet met zekerheid te zeggen hoeveel 
invoerrechten er op welke producten gehe ven 
worden, de kans is groot dat zowel je inkoop als 
verkoop hierdoor duurder worden.

Check:
58.  Voor de douaneaangifte is het nodig de 

goederencode (ook bekend als HS-code) van alle 
producten te weten. Het classificeren kan een 
tijdrovende klus zijn, al kan douanesoftware 
ondersteuning bieden. Begin tijdig met het 
classificeren of laat dit doen. Weet je nog niets af 
van goederencodes, lees dan dit artikel.

59.  Bij import in de EU: als er geen specifieke 
afspraken worden gemaakt, zullen bij invoer in 
de EU de WTO-invoertarieven en andere 
heffingen van de EU gelden. De WTO-tarieven zijn 
hetzelfde voor alle landen waarmee de EU geen 
handelsakkoord heeft. Je kunt deze nu al 
opzoeken in de database van het WTO.

60.  Bij invoer in het VK: als er geen specifieke 
afspraken worden gemaakt, zullen bij invoer in 
het VK de WTO-invoertarieven en andere 
heffingen van het VK gelden. Deze staan nog niet 
vast, maar de Britse overheid heeft al wel een 
indicatie gegeven. Dit geeft een beeld van de 
situatie als het VK en de EU geen nieuwe 
handelsafspraken weten te maken.

Btw
Het btw-tarief bij de export van goederen naar 
landen buiten de EU is nul procent. Je kunt dus 
belastingvrij goederen naar het VK blijven 
exporteren. Om geen btw te hoeven betalen, moet je 
kunnen bewijzen dat de goederen daadwer kelijk zijn 
uitgevoerd.

Stap 8: Maak de douanekosten inzichtelijk

8.

https://www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen/douane/invoerreglementering
https://www.evofenedex.nl/advies/douane-optimaliseren/hulp-bij-indeling-het-douanetarief
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/importeren/hoe-bepaal-ik-een-goederencode/
https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021
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Bij het importeren van goederen krijg je wel te maken 
met het afdragen van btw. Het bedrag is gebaseerd 
op de douanewaarde van geïmporteerde goederen. 
Die bestaat uit de transactiewaarde, bijkomende 
kosten (zoals vervoer) en verzekering tot aan de 
buitengrens. Bij invoer uit niet-EU-landen komen hier 
ook invoerrechten en -heffingen bij.

Check:
61.  Loop de specifieke btw-checklist langs voor de 

effecten van de brexit op btw-gebied.
62.  Richt je administratie zo in dat je eenvoudig kunt 

aantonen dat goederen de EU hebben verlaten. 
Je zult hiervoor bepaalde documenten moeten 
verzamelen, zoals douanedocumenten, kopieën 
van vrachtbrieven en facturen van 
vervoersondernemers. Kijk op deze website om 
hier meer over te weten te komen.

63.  Ben je importeur, vraag dan een artikel 
23-vergunning aan. Dit doe je bij de 
Belastingdienst. Je mag de btw dan afhandelen 
via de maandaangifte.

Accijns
In het VK geldt nu al strenge wetgeving voor 
accijnsgoederen (zoals alcohol, minerale oliën en 
tabaksproducten). Wie op dit moment 
accijnsgoederen vervoert door de EU, doet daarvoor 
aangifte in het Excise Movement and Control System. 
Dit kan alleen tussen vergunninghouders Accijns 
Goederen Plaats in beide landen. In de gevallen 
waarbij ‘veraccijnsde’ goederen worden vervoerd, 
moet gebruik worden gemaakt van een fysiek 
Vereenvoudigd administratief geleidedocument. 

Check:
64.  Houd er rekening mee dat deze aangifte na de 

overgangsperiode mogelijk op een andere 
manier afgehandeld moet worden.

https://www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen/brexit/btw-brexit-checklist
https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/vrachtbrief
https://www.evofenedex.nl/kennis/internationaal-ondernemen/btw-bij-internationaal-ondernemen/leveringen-buiten-de-eu
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/zakendoen_buiten_de_eu/aangifte_doen_als_u_zakendoet_buiten_de_eu/aangifte_doen_als_u_goederen_importeert_uit_niet_eu_landen/vergunning_artikel_23_aanvragen
https://www.evofenedex.nl/kennis/juridisch/wetgeving-en-procedures-criminaliteit-en-security/accijnsgoederen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/accijns_en_verbruiksbelasting/emcs/
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HA/overbrengen_en_emcs-overbrengen_van_accijnsgoederen_die.html#HA-d1680e131
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Onlangs hebben de Britten tijdens het 
onderhandelingsproces een document opgesteld, 
waarin een fasering van controles en 
douaneprocedures wordt aangekondigd. In de eerste 
fase (tot april 2021) krijgen bedrijven (afhankelijk van 
productsoorten) maximaal zes maanden tijd om hun 
douaneformaliteiten af te ronden. Controles vinden 
in beginsel alleen plaats op goederen met een hoog 
risico en op accijnsgoederen als alcohol en tabak. 
Bedrijven moeten zelf bepalen volgens welke 
methode zij btw bij invoer betalen. In de tweede fase 
(vanaf april 2021) moeten gezondheidscertificaten 
voor dierlijke en plantaardige goederen worden 
aangeleverd. In de derde fase (vanaf juli 2021) moet 
bij binnenkomst aangifte worden gedaan en moeten 
alle veiligheidsgegevens worden aangeleverd. Ook 
worden vanaf dat moment de controles op 
landbouwgoederen opgevoerd.

evofenedex benadrukt naar aanleiding van 
bovenstaande fasering dat het belangrijk is dat de 
samenwerking tussen de Britse douane en de 
douane in de lidstaten van de EU gewaarborgd 
wordt. Als bijvoorbeeld in het VK auto-onderdelen uit 
Nederland worden ingebouwd in een auto, moet de 

Britse douane bevestigen dat die onderdelen in de 
auto zitten als deze vanuit het VK wordt overgebracht 
naar Nederland. Alleen met een juiste aftekening van 
de douane is een vermindering van invoerrecht te 
verkrijgen bij terugkeer in Nederland. Een ander 
voorbeeld is dat als de Britten keuringen van dieren 
achterwege laten, het importeren daarvan in de EU 
zal worden geweigerd. De controles na zes maanden 
in het voorstel kunnen er ook toe leiden dat je 
bepaalde zaken niet meer kunt bewijzen en dus een 
risico loopt. Ten slotte schuurt de regeling met de 
regeling die is voorgesteld voor het ferryverkeer. De 
regeling die Portbase hiervoor heeft ontworpen gaat 
uit van het geregeld zijn van formaliteiten, óók in het 
VK. Anders worden goederen niet op de ferry 
toegelaten.

Check:
65.  Houd de actuele ontwikkelingen over de 

onderhandelingen tussen VK en EU in de gaten 
en lees wat dit betekent voor jouw handel en 
logistiek. Abonneer je op de dagelijkse 
Nieuwsflits voor leden van evofenedex. Houd ook 
onze evenementenpagina in de gaten met 
actuele brexit-webinars.

Stap 9: Blijf dagelijks op de hoogte

9.

https://www.evofenedex.nl/mail
https://www.evofenedex.nl/evenementen
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