


Douane na Brexit

Waar staan we op vandaag?

Gevolgen op vlak van douane?

Hoe zich voorbereiden?
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Actuele situatie

Voorontwerp

Regering

Europese Top

Brits 
Parlement

Europees 
Parlement

13 november 2018

14 november 2018

25 november 2018?

7 december 2018?

?
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Voorontwerp Brexit-akkoord

Eerder ‘soft Brexit scenario’

Kernpunten:

• VK blijft TIJDELIJK in de douane-unie

• Noord-Ierland blijft in de interne markt



Handel binnen de EU

• EU is een douane unie

• geen invoerrechten tussen leden van de unie, wel formaliteiten

• uniform systeem voor invoerrechten aan de buitengrenzen van de EU

• EU is een interne markt

• vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal

• vergevorderde harmonisatie van btw-tarieven en accijnzen

• geen handelsbarrières of heffingen van gelijke werking
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Motivatie vs. Kritiek

• Terug controle op geld, wetten en grenzen

• Job protectie

• Einde van vrij verkeer van personen

• Respect voor uitkomst van het referendum

• Hoe tijdelijk is tijdelijk? 

• Verschillende benaderingen van Noord-Ierland en de rest van het VK

• Schotten (anti-Brexit) willen hetzelfde ‘voordeelstatuut’ als Noord-Ierland

• Adoptie van vele EU-reglementeringen, maar verlies van inspraak

• Geen autonoom douanebeleid

• …
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En nu?

• Akkoord in het Brits Parlement: onzeker

• « no-deal » en « cliff-edge » scenario is niet uitgesloten

• Transitieperiode  01/01/2021 niet zeker

• Douaneformaliteiten zijn heel waarschijnlijk

• Nog lastig parcours te bewandelen tot effectieve Brexit-deal
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No deal scenario

Worst case:

Vrij verkeer van personen     Invoerrechten

Vrij verkeer van goederen Non-tarifaire barrières (NTB)

Vrij verkeer van diensten Douanecontroles

Vrij verkeer van kapitaal Douaneformaliteiten bij uitvoer en invoer



Tarifaire belemmeringen

● Invoerrechten: 

MFN tarief (meest begunstigde natie principe)

■ 5,2% EU

Handelsakkoord?

■ Verlaagde of nulrechten

■ Oorsprongsregels
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Non-tarifaire belemmeringen

• Non-tarifaire belemmeringen: quota, licenties, productvereisten, documentaire 

vereisten, …

• Meer info terug te vinden na de Brexit via

• Market access  Market Access Database: 
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

• Tarweb: http://tarweb.minfin.fgov.be/

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://tarweb.minfin.fgov.be/
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Tijd besparen – Faciliteren

• Beschikken over een vergunning aangenomen laad- en losplaats

• Ruimte Tijdelijke Opslag (RTO)

• Vergunning EiDR

• Vergunning AEO 

• Voorrang bij het uitvoeren van controles

• Minder controles

• Keuze van de locatie van controle
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Wat zijn we nu al zeker?
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Hoe zich voorbereiden?

• Analyse van uw betrokkenheid m.b.t. de Brexit

• Impact op:

• uw toeleveringen;

• verkrijgen van oorsprongscertificaten;

• uw verkopen;

• uw levertermijnen. 

• Tools:

• https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/faq

• Brexit Impact Scan : https://brexit-impact-scan.be/fr/#/welkom

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/faq
https://brexit-impact-scan.be/fr/#/welkom
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Hoe zich voorbereiden?

Douaneformaliteiten en douanekennis vereist:

Intern: personeel met douanekennis,

nood aan opleidingen

OF

Via dienstverlener: veiligstellen van uw contracten,

verzekeren van de nodige capaciteit

Conclusie: Hope for the best, prepare for the worst.
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Hoe bereidt de douane zich / u voor?

• Impactstudies  extra collega’s

• Brexit netwerk binnen de douane

• Samenwerking met andere overheidsdiensten

• Brexit pagina op de AAD&A website

• Brexit impact scan / Portaalsite / Brexit infopunt Zeebrugge

• Lokale Brexit coördinatoren / SPOC’s

• Seminaries (intern/extern)
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Aanspreekpunten bij de douane?

Regionale SPOC’s Brexit:

• Antwerpen: Robert Robbrecht en Ilse Eelen

• Bergen: Thierry Piraux

• Brussel: Yorick Keymeulen

• Gent: Annie Vanherpe

• Hasselt: Nathalie Sterkmans en Stefan Kessen

• Leuven: Godelieve Hendrickx

• Luik: Nicolas Laurent en Isabelle Kelder

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/lokale-brexit-co%C3%B6rdinatoren

Centrale SPOC’s Brexit

• Immle De Staercke (NL)

• Griet Mahieu (NL)

• Michel Lequeu (FR)

da.mf.es@minfin.fed.be

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/lokale-brexit-co%C3%B6rdinatoren
mailto:da.mf.es@minfin.fed.be
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Informatiebronnen

Website AAD&A met productfiches en allerhande informatie 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

Douanevertegenwoordigers 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douanevertegenwoordiger/li

jst-van-vertegenwoordigers

eLearning EC 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/ucc-elearning-

programme_en

BE portaalsite + Impactscan 

https://economie.fgov.be/en/brexit

Website EU preparedness

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douanevertegenwoordiger/lijst-van-vertegenwoordigers
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/ucc-elearning-programme_en
https://economie.fgov.be/en/brexit
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
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VRAGEN?



Griet Mahieu

Nationaal Klantencoördinator

AAD&A, Departement Marketing, Team Economische Ondersteuning

Griet.Mahieu@minfin.fed.be

da.mf.es@minfin.fed.be

mailto:Griet.Mahieu@minfin.fed.be
mailto:da.mf.es@minfinf.fed.be



