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AGENDA

• Voorbereiding AAD&A

• Verloop van de onderhandelingen

• Border Operating Model 2

• Communicatie einde transitie

• Consolidatie

• Protocol Noord-Ierland

Jeroen Sarrazyn (AAD&A)

Patrick Vancauwenberghe (MBZ)

Convenors:



STAND VAN ZAKEN VOORBEREIDING AAD&A



WERVINGEN

372/386 douaniers geworven

Grondige opleiding

Traag proces:
- krapte op de arbeidsmarkt
- COVID-19: job-interviews



ICT

• Wijzigingen voor Brexit zijn 
opgenomen in PLDA en NCTS

• Testen zijn positief verlopen – geen 
vertraging, behoudens 
mailingsysteem naar operator (staat 
buiten NCTS) --> wordt verder 
bekeken met ICT

• NCTS Versie 10.6.1 in productie op 21 
oktober 2020

5



ONDERHANDELINGEN



“MAKE OR BREAK”?
Nieuwe ronde gisteren gestart



STAND VAN ZAKEN LAATSTE 
ONDERHANDELINGSRONDE

• Non-stop onderhandelingen sinds 22 oktober

• Constructiever, maar akkoord is niet voor 
direct

• Vooruitgang rond justitiële samenwerking

• Klassieke twistpunten blijven

• Level Playing Field (staatssteun)

• Geschillenbeslechting en rol Europees hof 
van Justitie

(zie ook internal market bill)

• Visserij



TERUGTREKKINGSAKKOORD

• Juridisch bindend, geen heronderhandeling mogelijk

• Inbreukproces gestart door “internal market bill”, 
Europees parlement zal eventuele deal niet ratificeren 
indien Britse wet niet wordt aangepast.

• Ongerustheid over de uitvoering van het protocol Ierland / 
Noord-Ierland door het VK



BORDER OPERATING MODEL 2



GEFASEERDE 
INVOERING

• Vanaf januari 2021: “stage 1”

✓ Douaneformaliteiten voor invoer van 
standaardgoederen (van kledij tot elektrische 
goederen)

✓ Tot 6 maanden tijd om douaneaangifte te 
vervolledigen

✓ Invoertarieven zijn van toepassing

✓ Douanecontroles met focus op alcohol, tabak, 
levende dieren (op de plaats van bestemming)

• Vanaf april 2021: “stage 2”

Alle producten van dierlijke oorsprong en alle 
plantaardige producten worden onderworpen aan pre-
notificatie en gezondheidscertificaten

• Vanaf juli 2021: “stage 3”

✓ Invoeraangiftes voor alle goederen op de plaats van 
invoer

✓ Invoertarieven zijn van toepassing

✓ S&S aangiftes

✓ Verhoogde SPS controles op de GCP
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TWEE MODELLEN VOOR GRENSPOSTEN INVOER VK

• Gekende flow van UCC

• 90 dagen TO

Het pre-lodgement modelHet temporary storage model

• Verplicht om equivalent 
van type D aangifte te
gebruiken voor inscheping
aan EU-kant

• Risicoanalyse op zee

• Ontwikkeld voor havens 
met plaatsgebrek (lees: 
Dover)



GOODS VEHICLE MOVEMENT 
SYSTEM (GVMS)

• Verschillende aangifte-MRN’s zullen gelinkt kunnen
worden aan het GMR (goods movement reference)

• Een link zal gemaakt kunnen worden tussen aangifte en 
arrival at exit-berichten

• Resultaat van risicoanalyse (bericht van vrijgave) kan
medegedeeld worden aan de “person in control of the 
goods” (lees: de chauffeur)

➔ belangrijk voor het pre-lodgement model

• Automatisering van kantoor van doorgang (transit)
(Zou beschikbaar zijn op 1 januari 2021)



COMMUNICATIE AFLOOP TRANSITIEPERIODE



COMMUNICATIEAANPAK EINDE TRANSITIE

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

• Checklist

• Communicatie (lang!)

• Specifieke domeinen, onder andere de guidance
inzake douane

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


• https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=EN


COMMUNICATIEPLAN
Informeren burgers : wat verandert er voor u na Brexit (cash 
aangifte, vrijstellingsregels)

• Animatiefilm over vrijstellingsregels en cash aangifte

• Media event luchthaven Zaventem in aanwezigheid van de minister (half 
december)

• Media event Brussel-Zuid in aanwezigheid van de minister (eind december)

Informeren van bedrijven: na de Brexit zal u douanedocumenten nodig hebben, 
ongeacht een harde of zachte Brexit

• Persbericht opstellen over aangifteplicht

• Persbericht verspreiden via woordvoerders, maar ook via VOKA, UNIZO, Kamers 
van Koophandel, Flows

• Dagen voorafgaand aan de Brexit: communiceren via sociale mediakanalen via 
de packages van de EC (LinkedIn, twitter, Facebook, Insta)



CONSOLIDATIEZENDINGEN



WERKDOCUMENT WERKGROEP CONSOLIDATIE



NOORD-IERLAND



VRIJSTELLING 
RECHTEN

Artikel 30 TFEU is van toepassing
op NI; 

➔Verbod op import- en
exportrechten

➔Blijft zo, zelfs indien er geen
handelsverdrag komt



VARIA


