
Gerlach douane services 
Brexit Checklist



7 zaken die je moet doen voor de Brexit!
Het Verenigd Koninkrijk trok zich eind januari 2020 terug uit de EU. Sinds begin februari is er een 
overgangsperiode tot eind 2020. 

Tijdens deze overgangsperiode blijven de huidige regels van toepassing op alle politieke en economische 
gebieden, alsof het VK nog steeds lid is van de EU. De EU en het VK zullen in 2020 onderhandelen over hun 
toekomstige relatie in een vrijhandelsovereenkomst (FTA). Dit betreft echter alleen de onderliggende 
belastingen en douanerechten, niet het feit dat er douaneaangiften moeten worden gedaan. De 
onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU zijn nog niet afgerond, maar de 
uitkomst is nog onzeker.

Mogelijke scenario’s 
Vanaf 1 januari 2021 worden de voorwaarden voor economische samenwerking tussen de EU en het VK 
bepaald door een nieuwe vrijhandelsovereenkomst (FTA). 

Bij gebrek aan een vrijhandelsovereenkomst (“ no deal Brexit “), zullen de economische betrekkingen tussen 
de EU en het VK worden beheerst door de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Douanerechten zullen 
worden toegepast op derde landen, aangezien momenteel de regels voor het factureren van btw alsmede het 
heffen van accijnzen zullen veranderen. Deze en vele andere handelsbelemmeringen zouden nieuwe vereisten 
voor de internationale handel noodzakelijk maken. 

Ongeacht wat voor soort overeenkomst de EU en het VK ook zullen sluiten, alle goederen die na de 
overgangsperiode tussen de partijen worden geïmporteerd of geëxporteerd, moeten door de douane worden 
ingeklaard, ook als er geen rechten worden geheven. Dit zal aanzienlijke extra kosten en administratieve 
rompslomp veroorzaken voor bedrijven die zaken doen met het VK.

Om er zeker van te zijn dat u volledig voorbereid bent, hebben wij een checklist voor u opgesteld. Hierin staan   
de zeven belangrijkste zaken die u voor eind 2020 moet regelen. Met de tips van de douane-experts van 
Gerlach beheerst u de onzekerheden van de brexit voor uw bedrijf.



 Vraag een EORI-nummer aan

Wat is een EORI-nummer?  
De afkorting EORI staat voor “Economic Operators’ Registration and Identification number”. Het is dus een 
nummer voor de belastingregistratie en identificatie van ondernemingen.

Momenteel heeft u alleen een EORI-nummer nodig indien u zaken doet met landen buiten de EU, aangezien 
dit nodig is voor de vrijgave van goederen bij de douane. Na de brexit heeft u het ook nodig voor handel met 
het VK.

U kunt dit nummer aanvragen via www.gov.uk/eori. U ontvangt uw EORI-nummer per e-mail, normaal 
gesproken binnen 3 werkdagen.

 Zoek de goederencodes van uw producten op.

Kent u de goederencode van uw product? 
De goederen die u verzendt, moeten worden geïdentificeerd met behulp van een nauwkeurige, internationaal 
erkende goederencode, aangezien dit ervoor zorgt dat de douane de juiste invoerrechten en belastingen 
toepast. Deze code is ook bekend als de Harmonized System (HS) -code.

De goederencode kan worden gebruikt om de invoerrechten en belastingen te bepalen die van toepassing zijn 
in elk land waarnaar u goederen verzendt. De tarieven die in de EU gelden voor zendingen naar het VK (en 
vice versa) moeten nog worden overeengekomen.

Gebruik de onderstaande links om de goederencode voor uw product (en) te identificeren
https://www.gov.uk/guidance/ask-hmrc-for-advice-on-classifying-your-goods of 
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-system

  Zorg voor aanvullende licenties of certificeringen voor uw producten.

Heeft uw product aanvullende licenties of certificeringen nodig?

In een aantal gevallen zijn licenties vereist:
 y Voor militaire goederen of mogelijk dual use goederen.
 y Goederen die onder handelsovereenkomsten vallen, zoals de Overeenkomst van Washington of het 

Kimberley-proces. CITES-documentatie is vereist voor elke verplaatsing van bedreigde diersoorten.
 y Als goederen tijdelijk worden geëxporteerd / geïmporteerd, is een ATA-carnet vereist om douanerechten te 

vermijden. 

Certificaten van oorsprong kunnen vereist zijn in het land van bestemming. Meer informatie is te vinden op 
www.gov.uk en https://trade.ec.europa.eu/



  Let op exportcontroles.

Zijn uw goederen onderworpen aan exportcontroles?
Exportcontrole houdt in dat de levering van bepaalde goederen ( technologie of 
gegevensverwerkingsprogramma’s) niet zonder toestemming mag plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld het geval 
als de goederen oorlogswapens zijn of zogenaamde dual-use goederen, dat wil zeggen goederen die in de 
civiele sector kunnen worden gebruikt, maar ook voor militaire doeleinden. Dit geldt ook voor antiek en 
sommige andere goederen.

 Laat uw btw-nummer bevestigen (voor importeurs in het VK).

Heeft u uw btw-nummer bevestigd?
De regering van het VK heeft aangekondigd dat de verleggingsregeling van de BTW zal worden toegepast op 
invoer van goederen in het VK. Meer informatie is te vinden op www.gov.uk en https://trade.ec.europa.eu/.

 Vraag een borgstelling aan bij de douane in het VK  
 (voor importeurs in het VK).

Heeft u nog geen borgstelling voor invoerrechten en omzetbelasting?
Deze borgstelling stelt u in staat de betaling van invoerechten en BTW op goederen die in het VK worden 
ingevoerd uit te stellen.Vraag het account aan op www.gov.uk.

 Neem contact op met de douane experts van Gerlach.

Bepaal nu al of u in de toekomst
(a) zelf douaneaangiften wilt indienen
b) de douane-inklaring van uw goederen te laten doen door het transportbedrijf of
(c) een ervaren douane-expediteur wilt aanstellen om het werk voor u over te nemen.

Wilt u ook na de Brexit zekerheid voor uw bedrijf? Kies dan antwoord c) en neem contact met ons op: Gerlach 
is de toonaangevende neutrale aanbieder van douaneservices in Europa. Met ons netwerk van 170 kantoren 
in 27 Europese landen en meer dan 750 douane-experts dekken we het volledige spectrum van 
douaneservices af, van in-, uit- en doorvoer, tot complexe douaneoplossingen, supply chain-evaluatie en 
douane-advies.

Customs. Simply cleared.

Wilt u goed voorbereid zijn op de Brexit, neem dan vandaag nog contact met ons op. De douane-
specialisten van Gerlach vinden voor u en uw bedrijf de juiste oplossing.

CONTACT: sales.nl@gerlach-customs.com

Meer informatie is te vinden op
https://gerlach-customs.com/nl-nl/douane-consultancy/brexit/


