
BREXIT — ZORG ERVOOR 
DAT U KLAAR BENT 
AAN HET EINDE VAN DE 
OVERGANGSPERIODE
LEIDRAAD VOOR BEDRIJVEN

Belastingen en 
Douane-unie



2

Juli 2020

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie op 
31 januari 2020 verlaten.

Het VK is officieel niet langer een EU-lidstaat en neemt niet 
meer deel aan de EU-besluitvorming.

De EU en het VK hebben een terugtrekkingsakkoord 
gesloten dat voorziet in een overgangsperiode tot en met 
31 december 2020.

Tijdens die overgangsperiode blijven de regels en procedures 
voor douane en belastingen onverminderd van toepassing.

Vanaf 1 januari 2021 zal dit echter veranderen.

Na afloop van de overgangsperiode zullen de bedrijven 
die handeldrijven met het VK, te maken krijgen met grote 
veranderingen op het gebied van belastingen en 
douane.

De bedrijven moeten zich op deze veranderingen 
voorbereiden — zo snel mogelijk! 
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DE BREXIT ZAL GEVOLGEN HEBBEN VOOR UW 
BEDRIJF ALS ...

 … u goederen of diensten aan het VK levert, of

 … u goederen of diensten uit het VK afneemt, of

 ... u goederen via het VK vervoert, of

 ... u gebruikmaakt van Britse grondstoffen en goederen in het prefe-
rentiële handelsverkeer met EU-partnerlanden.

Voor Noord-Ierland kunnen er specifieke bepalingen gelden die gevolgen 
hebben op het gebied van btw, accijnzen en douane. Bedrijven die handeldrijven 
met of via Noord-Ierland, moeten zich bewust zijn van deze bepalingen en de 
nodige maatregelen treffen. Hieronder vindt u meer informatie over wie u in 
dit verband kunt raadplegen.

 WAT HOUDT DIT IN?

Als uw bedrijf handeldrijft met het VK, goederen vervoert via het VK of gebruikmaakt 
van Britse goederen om uit te voeren in het kader van een preferentiële regeling 
van de EU, moet u zich voorbereiden op ingrijpende gevolgen.

Zodra de overgangsperiode is afgelopen, zult u, in uw relaties met het VK, 
dezelfde douaneformaliteiten moeten vervullen als voor elk ander niet-EU-land.

BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE
Dit houdt onder meer het volgende in:

 U zult douaneaangiften moeten indienen wanneer u goederen invoert in, 
uitvoert uit of vervoert via het VK.

 Naast de douaneaangifte zult u misschien ook veiligheidsgegevens 
moeten verstrekken.

 Voor bepaalde goederen (zoals afvalstoffen, bepaalde gevaarlijke 
chemische stoffen, ggo’s) zult u een speciale vergunning nodig hebben.
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 U zult aan extra formaliteiten moeten voldoen wanneer u accijnsgoederen 
(alcohol, tabak of brandstof) invoert in of uitvoert uit het VK.

 U zult in de regel de btw moeten voldoen in de EU-lidstaat waarin u 
goederen uit het VK invoert. U zult vrijstelling van btw hebben in de EU 
voor alle goederen die u naar het VK uitvoert; daartegenover staat dat u 
aan eventuele btw-regels voor invoer in het VK zult moeten voldoen.

 Voor transacties met het VK zullen andere btw-regels en procedures 
gelden dan voor transacties binnen de EU.

Deze nieuwe situatie zal van toepassing zijn ook als de EU en het VK het eens 
worden over een ambitieuze vrijhandelsovereenkomst. De bovenstaande lijst 
is niet volledig en u dient betrouwbare bronnen te raadplegen om precies te 
weten welke gevolgen de brexit heeft voor u en uw bedrijf. Hieronder vindt u 
meer informatie over wie u in dit verband kunt raadplegen.

De veranderingen kunnen nog ingrijpender zijn als er geen overeenkomst 
tussen de EU en het VK is tegen het einde van de overgangsperiode. In dat 
geval zullen er nog extra formaliteiten vervuld moeten worden:

 U zult ook douanerechten moeten betalen voor goederen die u uit het 
VK de EU binnenbrengt.

 Mogelijkerwijs zullen er contingenten gelden voor bepaalde goederen 
die uit het VK de EU binnenkomen.

U moet er zich ook van bewust zijn dat eventuele Britse grondstoffen of 
processen niet langer als “van oorsprong” zullen worden beschouwd in het 
kader van de bestaande preferentiële regelingen van de EU.
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WAT MOET U DOEN?

Wacht niet tot het laatste moment!

Hoe sneller u met uw voorbereidingen van start gaat, hoe kleiner het risico 
dat uw bedrijf na de overgangsperiode met grote problemen te kampen krijgt.

De volgende checklist beschrijft enkele belangrijke stappen in dit 
voorbereidingsproces:

 NEEM CONTACT OP met uw zakenpartners. Het einde van de 
overgangsperiode kan ook gevolgen hebben voor uw toeleveringsketen: 
u moet dus ook weten wat dit betekent voor uw leveranciers, 
tussenpersonen of vervoerders.

 WEND U TOT de lokale autoriteiten en adviescentra voor alle informatie 
en uitleg over datgene waarop u zich moet voorbereiden tegen het 
einde van de overgangsperiode. De contactgegevens van elke lidstaat 
zijn hieronder vermeld.

 RAADPLEEG de website van de Europese Commissie; u vindt er 
uitgebreide “nota’s over de brexit-voorbereidingen”, die een breed scala 
aan onderwerpen bestrijken, zodat u zich beter kunt wapenen tegen alle 
gevolgen van de brexit.

 KOM NU IN ACTIE! Wacht niet tot het einde van de overgangsperiode 
om na te gaan hoe u zich moet aanpassen. Een aantal processen en 
procedures die u moet doorlopen, vergen tijd; u moet ze dus zo snel 
mogelijk in gang zetten om nodeloze problemen te vermijden.
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MEER INFORMATIE EN LINKS

 Webpagina van de Europese Commissie over de gevolgen van de 
terugtrekking van het VK uit de EU op het gebied van belastingen 
en douane:  

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-nl

 Contactgegevens van nationale belasting- en douaneautoriteiten 
in alle EU-lidstaten:

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-
websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en

 Kennisgevingen aan belanghebbenden over de brexit-
voorbereidingen:

 https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-
new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_nl

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-nl
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-or-websites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_nl
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_nl
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NOTITIES
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