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STAND VAN ZAKEN

1. Uittredingsakkoord – Fase 1 
Maart 2017-maart 2019 + transitieperiode?

➢ Eindafrekening

➢ Rechten van de EU burgers in het VK en vice versa

➢ Grens tussen Ierland en Noord-Ierland/VK

2. Nieuw handelsakkoord – Fase 2 

➢ Douane Unie of Vrijhandelsakkoord? (oktober 2018)

➢ Specifieke details worden later onderhandeld (vanaf volgend 

jaar)



ACTIEPLAN VOKA

Rol van Voka: 

1. Bedrijven sensibiliseren & brexit-proof maken

2. Bekommernissen van de bedrijven capteren 

3. Bedrijfsbelangen behartigen



1. BEDRIJVEN SENSIBILISEREN EN BREXIT-

PROOF MAKEN

Voorjaar 2018

• Voka Actua’s: “Maak uw onderneming brexit proof”

23 april (Zeebrugge) en 4 mei (Kortrijk)

> Politiek overzicht door MEPs Vandekendelaere en Loones

> Uiteenzetting door Immle De Staercke (Attaché Douane en 

Accijnzen)

• Filmpje



1. BEDRIJVEN SENSIBILISEREN EN BREXIT-

PROOF MAKEN

Najaar 2018
• Douane voor beginners – donderdag 11 oktober, volledige dag

• Exportdiversificatie: welke subsidies zijn er voor handen? (groeisubsidies 

en FIT subsidies) - vrijdag 26 oktober, 8u30-10u 

• Risicodekking: juridische clausules in verkoopcontracten (Laga) en 

financiële indekking tegen wisselkoersrisico’s (ING) – dinsdag 6 

november, 8u30-11u 

• Incoterms praktisch uitgelegd - woensdag 28 november, volledige dag

• Wees futureproof op btw-gebied! - Donderdag 29 november



2. BEKOMMERNISSEN VAN BEDRIJVEN 

CAPTEREN

1. Invoeren van importheffingen
› Zero-for-zero afspraak
› WTO tarieven bij no deal?

2. Douane formaliteiten en controles
› Gespecialiseerd personeel binnen bedrijven of werken met expediteurs

› Just-in-time delivery at risk

3. Europees belastingsregime (BTW & accijnzen)
› Vrijstelling en verlegging vervalt mogelijks, nieuwe afspraken

4. Divergerende wetgeving
› De facto invoerverbod

› Level-playing-field

5. Vrij verkeer van personen



HUIDIG STANDPUNT VOKA

1. Rechtszekerheid: duidelijkheid over het algemeen raamwerk 
van de toekomstige EU-VK relatie.

2. Een echte transitieperiode die voldoende lang duurt.

3. Behoud van de tariefvrije handel tussen de EU en het VK

4. Verregaande douane samenwerking 

5. Behoud een flexibel systeem op vlak van arbeidsmigratie.

6. Geen verdere verdeling van de Europese eenheidsmarkt

7. Streef een zo groot mogelijke convergentie van EU en VK 
wetgeving na.

8. Creëer een wetgevend instrumentarium om een ‘level 
playing field’ met het VK te verzekeren.

9. Vlaanderen moet actief de bedrijven sensibiliseren en 
voorbereiden op de brexit, zowel zij die direct als indirect 
geïmpacteerd zullen worden.

10.Vlaanderen dient zich te positioneren als een ‘centre of 
excellence’ voor Anglo-Europese handel na de brexit



3. BEDRIJFSBELANGEN BEHARTIGEN

• Verschillende overleggen op politiek en 
technisch niveau

• Voorbeeld:

> 17/4: Ronde tafel met MP Bourgeois

> 7/5: Diner minister Reynders en 
bedrijfsleiders

> 12/6: Overleg kabinet Barnier met 
Noordzeekamers initiatief

> ….

> Technisch: FIT, FOD Buza, Eurochambres… 
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UK vandaag 



Intracommunautaire 
handeling

- Geen controles bij overschrijden van 
binnengrenzen

- Geen douanerechten en heffingen van gelijke 
werking

- Geen douaneformaliteiten

- Verbod op kwantitatieve beperkingen

- Geharmoniseerde eisen productveiligheid, 
fytosanitair….



Na brexit



Na brexit?
30 maart 2019, 00:00h (CET)

UK  derde land

Overgangsperiode? 

1 januari 2021?





Intracommunautaire handeling

- Geen controles bij overschrijden van 
binnengrenzen

- Geen douanerechten en heffingen van gelijke 
werking

- Geen douaneformaliteiten

- Verbod op kwantitatieve beperkingen

- Geharmoniseerde eisen productveiligheid, 
fytosanitair….

INVOER/ UITVOER



Derde land - gevolgen

- Worst case:
- Vrij verkeer van personen

- Vrij verkeer van goederen

- Vrij verkeer van diensten

- Vrij verkeer van kapitaal

Invoerrechten

Niet-tarifaire barrières (NTB)

Douanecontroles

Douaneformaliteiten

- Bij uitvoer

- Bij invoer



gevolgen

EORI nummer noodzakelijk 
(https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/financi%C3

%ABn-bu-ek-eori)

Documenten (laten) opmaken kost tijd 
en middelen

Softwareaanpassingen 

Controles nemen tijd in beslag

Kennis douanematerie vraagt 
investeringen



Kan een FTA uitkomst bieden?

• Invloed op NTB

• Invloed op hoogte invoerrechten

• mits voldoen regels van oorsprong én bijhorende 
bewijsvoering

Ja

• Douanecontroles blijven mogelijk

• Douaneformaliteiten blijven noodzakelijk

• Kennis mbt douane noodzakelijk!
Nee



Time



TIJD BESPAREN VIA

• Beschikking goedgekeurde plaats voor lading/lossing

• Ruimte voor tijdelijke opslag

• Vergunning EiDR (vorige vergadering)

• AEO vergunning
• Voorrang bij controles

• Minder controles

• Keuze plaats controle

• Wederzijdse erkenning



Goedgekeurde plaats voor 
lading/lossing

• ‘’aanbrengen bij de douane": mededeling aan de 
douaneautoriteiten dat de goederen bij het 
douanekantoor of op enige andere, door de 
douaneautoriteiten aangewezen of goedgekeurde 
plaats zijn aangekomen en beschikbaar zijn voor 
douanecontrole

• Vergunning GLLP heeft betrekking op zowel in- als 
uitvoer. 

• Vergunning GLP handelt enkel over een uitvoer.

• Snellere afhandeling van uw logistieke stromen



Ruimte voor Tijdelijke opslag

• Niet-EU goederen zijn in TO vanaf binnenkomen in 
de EU

• Vergunning RTO: max 90 dagen opslaan in 
afwachting van douanebestemming.

• Snellere afhandeling van goederenstromen in lucht-
en zeehavens. 

• Overbrenging mogelijk



Aantal betrokken 
lidstaten

Aantal 
vergunninghouders 
tijdelijke opslag

Voorwaarden

1 1 Geen bijzondere 
voorwaarde te vervullen 

2 1 Vergunninghouder 
tijdelijke opslag moet 
AEOC zijn 

1 2 Beide vergunninghouders 
moeten AEOC zijn 

2 2 Beide vergunninghouders 
moeten AEOC zijn 



Money



Kosten besparen via

• Vergunning Passieve Veredeling

• Vergunning Actieve Veredeling

• Vergunning Douane Entrepot

• Tijdelijke invoer: ATA-Carnet



Passieve veredeling - Nut 

• = ‘bijzondere regeling’

• om be- of verwerkingen van Uniegoederen buiten 
de Unie te laten plaatsvinden. 

• Bedoeling om de goederen terug in te voeren in de 
EU

• Voordeel: enkel IR betalen op de veredelingskosten 
in het VK

• Vergunning vereist





• Stel waarde voor 
vertrek = € 30.000 

• Kosten van veredeling 
= € 500

• IR in EU = 10 %

Zonder PV

• Te betalen 
= (30.000 + 
500) * 0,10 

• = € 3.050

Met PV

• 500 * 0,10

• = € 50



Actieve veredeling - Nut 

• = ‘bijzondere regeling’

• voor be- of verwerkingen van niet-Uniegoederen in 
de Unie

• Onder schorsing van invoerrechten en btw

• Nadien: vrij verkeer of wederuitvoer

• Vergunning vereist



Wederuitvoer 
na AV 

vrij verkeer 
na AVPlaatsing 

onder AV



Douane entrepot - Nut 

• = ‘bijzondere regeling’

• Opslag van niet-Uniegoederen in de Unie

• Onder schorsing van invoerrechten en btw

• Onbeperkte opslag

• Nadien: vrij verkeer of wederuitvoer

• Vergunning vereist



Wederuitvoer na DE

Vrij verkeer na DEOpslag in DE



Tijdelijke Invoer: Carnet ATA

• Tijdelijke in- en uitvoer

• Carnet doet dienst als aangifte

• Zonder betaling van douanerechten en/of 
belastingen

• Geen waarborg bij de douane

• Bekomen via Kamers van Koophandel

• Zie Douane en Accijnzen > Ondernemingen > 
Douane 



Meer gevolgen op vlak van 
douane



Meer gevolgen op vlak van 
douane: oorsprong
• Vervaardiging van paddenstoelen in conserven

Attest van 
oorsprong?



Meer gevolgen op vlak van 
douane: oorsprong

• CETA

• Hoofdstuk 20 Bereidingen van groenten, van 
vruchten en van andere plantendelen 

• Post 20.03 Paddenstoelen en truffels, op andere wijze 
bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur

• CETA: 20.02-20.03 Een wijziging van post waarbij alle 
gebruikte materialen van hoofdstuk 7 volledig verkregen 
zijn

• H 7 = groenten, planten, wortels en knollen, voor 
voedingsdoeleinden



Meer gevolgen op vlak van 
douane: oorsprong

• CETA: 20.02-20.03 Een wijziging van post waarbij alle 
gebruikte materialen van hoofdstuk 7 volledig verkregen zijn

• Wijziging van post? Oké: van 07.09 naar 20.03

• Alle gebruikte materialen van H 7 volledig verkregen?

• Voor brexit: ja

• Na brexit: nee

Na brexit is het, in dit geval, niet meer mogelijk om de 
champignons in blik uit te voeren naar Canada met een 

attest van oorsprong.
Er is dus ook geen preferentieel tarief mogelijk bij 

invoer in Canada



Meer Gevolgen op vlak van 
douane: douanewaarde

• Transactiewaarde van de ingevoerde goederen

• Voor Brexit: indien engineering, ontwikkeling, 
werken van kunst en ontwerpen, tekeningen en 
schetsen in het VK werden gemaakt (en die 
noodzakelijk zijn voor de productie van de 
ingevoerde goederen)  niet in douanewaarde

• Engineering, ontwikkeling, werken van kunst en 
ontwerpen, tekeningen en schetsen die BUITEN DE 
UNIE werden gemaakt en die noodzakelijk zijn voor 
de productie van de ingevoerde goederen 
aanpassing van douanewaarde + 



Stand van zaken?



Stand van zaken?

• Geen zekerheid over overgangsperiode! 
• Ierland / Noord-Ierland

• 30 maart 2019, 00:00h (CET)

• Of 1 januari 2021?

Oktober!

• 24/05/2018 Aanvraag CTC en SAD



Wat doet AAD&A?
niveau FOD FIN

• Nota mbt impact

• DGE vergaderingen: FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking: de directie-generaal 
"Europese Zaken en Coördinatie”

• Werkgroepen COM

• Raadswerkgroep olv Didier Seeuws
• Experten in werkgroepen

• Overleg permanente vertegenwoordiging



Wat doet AAD&A

• Bijwonen seminaries georganiseerd door derden

• Samenwerkingen met FIT en AWEX
• Publicatie ‘Brexit – Een stand van zaken’ 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/e
xport/internationaal/dossiers/brexit

• Samenwerking AAFISC

• Overleg met andere lidstaten (NL/FR/DE/IE)

• Het gewoonlijke bilateraal overleg

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/export/internationaal/dossiers/brexit


Informatiebronnen

- Website AAD&A met productfiches en allerhande informatie 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen

- Contacten - per regio 
https://financien.belgium.be/douane_accijnzen/contacteer-de-aada

- Douanevertegenwoordigers 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/do
uanevertegenwoordiger/lijst-van-vertegenwoordigers

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

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen
https://financien.belgium.be/douane_accijnzen/contacteer-de-aada
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


contact
AAD&A

Departement Marketing
Team Economische Ondersteuning

Immle De Staercke 

Contact:
da.mf.es@minfin.fed.be



Regionaal forum gent
vragenronde

annie vanherpe
klantencoördinator-communicatieambtenaar



Regionaal forum gent

Het regionaal forum heeft tot doel om:

• een algemeen antwoord te voorzien op jullie vragen

• een interessant topic toe te lichten

Op 01/07/2018 gaat de organisatie van het regionaal forum over van Voka West-Vlaanderen 
naar Voka Oost-Vlaanderen.

Graag jullie voorstellen voor de volgende vergadering mailen, voor 01/08/2018, naar:

Voka: Peter.VanSeveren@voka.be

Douane: Annie Vanherpe (annie.vanherpe@minfin.fed.be)



Bedankt voor uw deelname
aan de vergadering RFG
platform voor bedrijven uit Oost- en West-vlaanderen
in samenwerking met VOKA en DOUANE

datum volgende vergadering: vrijdag 07/09/2018 
Locatie: 9000 Gent, Rigakaai 1 (bezoekerscentrum)
Gastbedrijf: North Sea Ports – Haven Gent


