
STAPPENPLAN TER 
VOORBEREIDING OP BREXIT
Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk?  Bereid u dan tijdig voor op Brexit!



Eén ding is vrijwel zeker: op 31 oktober 2019 verlaat het 
Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. De exacte consequenties 
hiervan zijn nog niet bekend. Er is nog geen definitief akkoord 
tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie bereikt. Dat 
er een hoop gaat veranderen, dat is zeker. Dit stappenplan is een 
houvast in de voorbereiding op Brexit. Het is mogelijk dat per 
onderneming verschillende stappen in de voorbereiding vereist 
zijn. Dit document bevat een aantal stappen welke minimaal nodig 
zijn voor een correcte en juiste voorbereiding.

Als ondernemer loopt u het risico dat u vanaf 1 november 2019 
geen zaken meer kunt doen met het Verenigd Koninkrijk. Zeker 
als er geen overgangsperiode komt. Voor zo min mogelijk 
oponthoud bij de Douane is het na Brexit belangrijk dat u uw 
douaneformaliteiten op orde heeft. Of u nu dagelijks goederen 
in- of uitvoert of dit twee keer per jaar doet. Start vandaag nog met 
de voorbereidingen. Want de voorbereidingstijd voor ondernemers 
die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk kan maanden in 
beslag nemen! Met dit document helpen wij u stap voor stap op 
weg. Aarzel niet en zorg ervoor dat uw handel met het Verenigd 
Koninkrijk na Brexit soepel blijft verlopen!

START VANDAAG!
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Bron - Douane.nlFiguur 1 - Algemene douaneformaliteiten handel met 

Derde landen onder Wereldhandelorganisatie

EXTRA DOUANEFORMALITEITEN

Zodra het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van 
de Europese Interne Markt en de douane-unie, is er geen vrij 
verkeer van goederen meer. Vanaf dat moment gelden andere 
handelsafspraken met het Verenigd Koninkrijk dan u gewend bent. 
Zo komen er extra douanecontroles en aanvullende voorschriften 
voor export en import. Dit zorgt voor extra digitale administratie 
voor u. Op dit moment vult u twee of drie formulieren in om 
goederen te exporteren of te importeren. Na Brexit moet u naar 
verwachting minstens zeven formulieren invullen, afhankelijk van 
de aard van uw bedrijf. Als u niet alle zaken op orde heeft en er 
geen overgangsperiode komt, staat uw handel vanaf 30 maart stil 
bij de nieuwe grens. Om dit te voorkomen, is het belangrijk nu te 
starten met de voorbereidingen.

Hieronder ziet u de douaneformaliteiten om zaken te doen met een 
land dat geen onderdeel is van de Europese Unie, een zogenaamd 
Derde land. Op de volgende pagina leest u hoe u zich op deze 
douaneformaliteiten kunt voorbereiden. Zorg ervoor dat uw handel 
met het Verenigd Koninkrijk na Brexit soepel blijft verlopen!



Zorg dat u over een 
EORI-nummer 
beschikt

Een EORI-nummer is een 
identificatienummer. Dit 
hebt u nodig als u zaken 
doet met de Douane.

Meld u aan bij een 
douane-expediteur of 
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software in huis.

Voor diverse producten 
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systemen van de 
Douane
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BREXIT-VOORBEREIDINGEN VOOR ONDERNEMERS

ZORG DAT U OVER EEN EORI-NUMMER BESCHIKT

Zaken doen buiten de EU kan nieuw zijn. Ongeacht de aard 
en omvang van de handel, of u zelf aangifte doet of laat doen, 
heeft elk bedrijf hiervoor een EORI-nummer nodig. Dit is het 
identificatienummer voor uw bedrijf. Zonder een EORI-nummer kunt 
u straks geen zaken doen met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. 
Heeft u nog geen EORI-nummer? Zorg dat u de beschikking krijgt 
over een EORI-nummer. Wanneer u uitsluitend aangifte doet in 
Nederland kunt u deze zelf samenstellen. Voor ondernemers die 
tevens aangifte in het buitenland doen is er een aanvraagformulier 
om een EORI-nummer te verkrijgen. Bezoek hiervoor douane.nl.

• Wat is een EORI-nummer?
Het EORI-systeem is actief sinds 2009. In de EU wordt door de 
douaneinstanties een EORI-nummer toegewezen aan importeurs 
en exporteurs. Dit nummer wordt gebruikt bij aangiften bij 
binnenkomst en de afhandeling van binnenkomende en uitgaande 
zendingen naar of vanuit de EU en landen buiten de EU.

ZORG DAT U AANGIFTE KUNT DOEN IN DE  
SYSTEMEN VAN DE DOUANE

U kunt op verschillende manieren elektronisch aangifte doen 
van de goederen die uw bedrijf straks wil exporteren naar of 
importeren uit het Verenigd Koninkrijk. U kunt uw douane-aangifte 
zelf doen via speciale software of uitbesteden aan een  
douane-expediteur.

• Uitbesteden aan douane-specialisten van Rotra
U kunt uw douane-aangifte uitbesteden aan een douane-
expediteur. Dit kunt u vlot regelen. U heeft voor deze mogelijkheid 
geen extra ICT-kennis nodig. Rotra kan de douaneformaliteiten 
voor u verzorgen en u begeleiden in de voorbereiding op de 
naderende Brexit. Met onze specialistische kennis zijn we in 

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk? 
Bereid u dan tijdig voor op de Brexit!

staat oplossingen te bieden voor al uw douaneverplichtingen 
die aansluiten bij uw logistieke proces. Rotra is AEO-
gecertificeerd waarmee de zendingen die onderhevig zijn aan de 
douaneregelgeving een snelle, efficiënte afwikkeling kennen. Onze 
expertise garandeert u flexibiliteit en betrouwbaarheid.

AANVULLENDE REGELINGEN EN FORMALITEITEN VOOR 
BEPAALDE SECTOREN

Naast deze douaneregels kunt u ook te maken krijgen met andere 
formaliteiten. Ondernemingen moeten productclassificaties 
gebruiken en controleren of voor hun goederen een 
uitvoervergunning noodzakelijk is.

Op douane.nl kunt u nagaan aan welke aanvullende regelingen 
u moet voldoen en welke vergunningen, registraties of 
toestemmingen u nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval 
zijn voor invoer, tijdelijke opslag, accijns, actieve of passieve 
veredeling. Vergunningen afgeven kost tijd: vraag ze zo snel 
mogelijk aan bij de Douane.

Niet vergeten!
• Check of u uw eigen leveringsvoorwaarden moet aanpassen.
• Check op belastingdienst.nl of u btw kunt verleggen naar 

de binnenlandse aangifte omzetbelasting en vraag deze 
vergunning aan bij de Belastingdienst.

Twijfel? Check de Nationale Helpdesk van de Douane of 
neem contact op met douane-expediteur Koninklijke Rotra. 
Wij helpen u graag op weg!
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