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TEAM ECONOMISCHE ONDERSTEUNING

• Immle De Staercke (teamchef)

• Hannes Goossens

• Michel Lequeu

• Griet Mahieu

• Sven Van Der Biest

• …

da.mf.es@minfin.fed.be

mailto:da.mf.es@minfin.fed.be
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ACTUELE SITUATIE

• Het aftellen naar het einde van de onderhandelingen is begonnen…

• Ierse grenskwestie nog niet geregeld (vrijwaringsclausule)

• Gevoelig politiek klimaat VK

• Afronden van de onderhandelingen ten laatste in november…

• Europese top ten laatste in december…

• (Eventueel) akkoord moet gestemd worden in het Europese en Britse
Parlement..



EVOLUTIE

• Niets is beslist.. En de finale beslissing zal pas heel laat uit de bus 
komen. 

• Akkoord in het Britse Parlement: onzeker…

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

• Transitieperiode 01/01/2021 niet zeker.

• Douaneformaliteiten zijn heel waarschijnlijk…
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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

- Controle bij het overschrijden van de grens tussen de EU en het VK

- Douanerechten en heffingen van gelijke werking

- Douaneformaliteiten

- Kwantitatieve beperkingen zijn mogelijk

- Verschillen in eisen op vlak van phytosanitaire eisen, alsook
productveiligheid, …
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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



TARIFAIRE EN NON-TARIFAIRE BELEMMERINGEN

• Invoerrechten: 

• MFN tarief (meest begunstigde natie principe)

• 5,2% EU

• Handelsakkoord?
• Verlaagde of nulrechten

• Oorsprongsregels

Invoerrechten

Douane-

waarde

Classificatie

Oorsprong



TARIFAIRE EN NON-TARIFAIRE BELEMMERINGEN

• Non-tarifaire belemmeringen: quotas, 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/

https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
https://tarweb.minfin.fgov.be/
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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

IMPACT OP UW LEVERTIJDEN ÉN UW PRIJSZETTING! GEVOLGEN:
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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



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

• Wederzijdse erkenning



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


HOE ZICH VOORBEREIDEN?

Douaneformaliteiten en douanekennis:

• Intern: 
• Beroepsbekwaam personeel

• Nood aan opleidingen

• Via een dienstverlener: 
• Stel uw contracten veilig. 

• Verzeker u van de nodige capaciteit om aan uw toekomstige vraag te kunnen voldoen.

Conclusie: Hope for the best, prepare for the worst.
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LOKALE BREXIT COÖRDINATOREN

• Antwerpen: Robert Robbrecht, robert.robbrecht@minfin.fed.be en Ilse 
Eelen, ilse.eelen@minfin.fed.be

• Bergen: Thierry Piraux, thierry.piraux@minfin.fed.be

• Brussel: Yorick Keymeulen, yorick.keymeulen@minfin.fed.be

• Gent: Annie Vanherpe, annie.vanherpe@minfin.fed.be

• Hasselt: Nathalie Sterkmans, nathalie.sterkmans@minf.fed.be en 
Stefan Kessen, stefan.kessen@minfin.fed.be

• Leuven: Godelieve Hendrickx, godelieve.hendrickx@minfin.fed.be

• Luik: Nicolas Laurent, nicolas.laurent@minfin.fed.been Isabelle Kelder, 
isabelle.kelder@minfin.fed.be

mailto:robert.robbrecht@minfin.fed.be
mailto:ilse.eelen@minfin.fed.be
mailto:thierry.piraux@minfin.fed.be
mailto:yorick.keymeulen@minfin.fed.be
mailto:annie.vanherpe@minfin.fed.be
mailto:nathalie.sterkmans@minf.fed.be
mailto:stefan.kessen@minfin.fed.be
mailto:godelieve.hendrickx@minfin.fed.be
mailto:nicolas.laurent@minfin.fed.be
mailto:isabelle.kelder@minfin.fed.be
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TEAM ECONOMISCHE ONDERSTEUNING / BREXIT

Brexit coördinatoren

• 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

mailto:da.mf.es@minfin.fed.be
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit


VRAGEN?




