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1. INLEIDING
Het moment van Brexit, 29 maart 2019, komt snel naderbij.
De EU en UK zijn een overgangsperiode tot 31 december 2020
overeengekomen waarin het Verenigd Koninkrijk alle Europese
wetten en regels moeten blijven volgen en integraal deel zal
blijven uitmaken van de interne markt en de douane-unie.
Maar of deze overgangsperiode stand houdt indien de
onderhandelingen niet vlotten, is momenteel nog hoogst
onzeker. Een scenario van een harde Brexit behoort nog
steeds tot de mogelijkheden.
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Niet alleen de goederensector maar
tevens de dienstensector zal een grote
impact ondervinden aangezien UK voor
bijna 9% aan diensten rekent op
Belgische bedrijven, dit zowel aan
inkomende
als
uitgaande
zijde.
Transport en logistieke diensten
vervullen hier een belangrijke rol.
Dit document wil een leidraad vormen
voor expediteurs, douanevertegenwoordigers
en
logistieke
dienstverleners bij het voorbereiden

op Brexit. Het document heeft niet de
ambitie om allesomvattend te zijn maar
wil een overzicht geven van enkele
relevante thema’s waar logistieke
dienstverleners mee geconfronteerd
worden.

2. MOGELIJKE BREXIT SCENARIO’S

3. BREXIT CHECKLIST - ALGEMENE OVERWEGIN








Bedrijven zijn nog niet of onvoldoende bezig met Brexit.
Brexit vraagt om meer personeel met douanekennis.
Handelsbelemmeringen zorgen voor extra kosten (importtarieven, douanecontroles,
wachttijden, …).
Supply chains moeten worden herbekeken: aanpassen van logistieke routes,
impact douane en veterinaire / fytosanitaire controles, verplaatsen van
productiecentra en herlocaliseren van distributiecentra.
Investeringen in IT- systemen: aanpassen van systemen van intracommunautaire
handel naar handel met een derde land.
Andere kwaliteitsstandaarden voor producten.
Marktverstoring: door volatiliteit van de wisselkoers, tarifaire belemmeringen,
inkoop van productiemiddelen kan duurder worden, andere productstandaarden, …

4. DOUANE
Expediteurs
en
douanevertegenwoordigers zijn uitermate
vertrouwd met het vervullen van
douaneformaliteiten en het zoeken naar
alle
mogelijke
vormen
van
douanefacilitering
zodat
goederenstromen zo vlot mogelijk tot op
bestemming
geraken.
Zij
hebben
bijgevolg een belangrijke rol te vervullen
in eender welk Brexit scenario, zowel
uitvoerend als adviserend.
Een groot deel van Belgische KMO’s
heeft geen enkele ervaring met de handel
met een derde land (invoer – uitvoer).
Deze bedrijven zullen als gevolg van
Brexit geconfronteerd worden met
uitdagingen waar ze zelf moeilijk een

uitweg in zullen vinden.
Douanevertegenwoordigers en logistieke
dienstverleners zullen te maken krijgen
met
een
grotere
vraag
naar
dienstverlening. Gelet op de krappe
arbeidsmarkt van douanespecialisten is
tijdige actie ook hier aangewezen.
Indien de UK de Europese Douane- unie
verlaat in geval van een harde Brexit, zal
UK opnieuw toetreden tot de World Trade
Organization (WTO) als individueel lid.
Niet
alleen
zullen
bedrijven
geconfronteerd worden met bijkomende
grenscontroles en douaneformaliteiten,
maar eveneens zullen zij handelen onder
de WTO regels inzake MFN- tariefregel
(Most Favoured Nation).
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Tevens zullen de WTO niet
preferentiële
oorsprongsregels
van toepassing zijn.
De onderhandelingen tussen EU
en UK geven momenteel nog
geen
uitsluitsel
over
welk
mogelijk douanescenario uit de
bus zal komen maar het loont
alvast de moeite om de
processen van uw klanten/
verladers tegen het licht te
houden van een harde Brexit.
Overweeg de mogelijkheid tot
het verleggen van inspecties
naar de eigen bedrijfslocatie.
Voor
AEOgecertificeerde
bedrijven loont het de moeite om
te onderzoeken of green lanes of
fast lanes kunnen ingesteld
worden
voor
bepaalde
goederenstromen
teneinde
vertragingen in de fysieke en
documentencontrole
te
voorkomen.
Indien er op 29 maart
2019 geen consensus
bestaat
over
een
mogelijke
overgangsperiode of
er geen
handelsakkoord
werd
overeengekomen tussen
de EU en UK zullen
Belgische ondernemingen
die
grond-stoffen
of
goederen vanuit UK naar
België brengen om deze
nadien terug uit te voeren
naar een bestemming
buiten de EU gebruik
moeten maken van een
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aantal
bijzondere
douaneregelingen
(bv.
douaneentrepot, actieve veredeling, …)
om te vermijden dat er
invoerrechten moeten betaald
worden bij het binnenbrengen in
de EU (België).
Ook
het
gebruik
van
vereenvoudigde
douaneprocedures in relatie
tot het handelsverkeer met UK
dient overwogen te worden om
de leveringsketen zoveel als
mogelijk te stroomlijnen. Het
concept van AEO speelt hierbij
een belangrijke rol. Bedrijven die
over een AEO vergunning
beschikken krijgen gemakkelijker
toegang
tot
een
aantal
vereenvoudigingen en kunnen
daarenboven genieten van een
aantal faciliteiten op het vlak van
controles.

5. BTW EN ACCIJNZEN
Invoer is een belastbaar feit inzake BTW. De
BTW op leveringen uit andere EU- lidstaten
(intracommunautaire verwervingen), wordt
verlegd naar de periodieke BTW- aangifte. Dit
houdt in dat de betaling en het terugvragen
op hetzelfde ogenblik gebeuren, waardoor
voorfinanciering achterwege blijft. België kent
het systeem van de btw verlegging ook voor
invoer. Hiertoe dient men als importeur over
een verleggingsvergunning (E.T. 14.000) te
beschikken die kan aangevraagd worden bij
de btw-administratie. Meer informatie over de
aanvraagprocedure en het gebruik van deze
faciliteit kan men terugvinden in de btwcirculaire AAFISC Nr. 25/2013 E.T. 123.777
dd. 27/06/2013).
Als
gevolg
van
Brexit
zullen
intracommunautaire verwervingen beschouwd
worden als invoer uit de UK en
intracommunautaire leveringen als uitvoer. Dit
kan aanzienlijke gevolgen hebben op het
voorfinancieren van BTW en op de
cashflow- positie van bedrijven.
Er zal in elke logistieke keten moeten
nagegaan
worden
welke
partij
verantwoordelijk is voor zowel invoer- en
uitvoeraangiftes evenals op gebied van BTWrapportering. Hier moet uiteraard ook

gekeken worden naar de gebruikte
Incoterm.
UK bedrijven die momenteel
beschikken over een Belgisch BTW
- nummer, zullen na Brexit mogelijk
een fiscaal vertegenwoordiger in
België moeten aanstellen. Ook op
dit vlak liggen opportuniteiten voor
Belgische
douanevertegenwoordigers.
Ook op gebied van BTWrapportering kan Brexit gevolgen
hebben aangezien transacties met
UK
niet langer zullen moeten
gerapporteerd worden in de
Intrastat en intracommunautaire
listing.
Op gebied van Accijnzen zullen de
gevolgen van Brexit grondig
moeten
overwogen
worden
aangezien
de
EU
en
UK
momenteel opereren onder het EU
Excise Tax Framework en daarbij
gebruik maken van EMCS (Excise
Movement and Control System).
Indien UK niet langer tot de EU
behoort, zal de handel in accijnzen
mogelijk geconfronteerd worden
met bijkomende complicaties. Dit
zowel op tarifair als non- tarifair
vlak.

6. VETERINAIR / FYTOSANITAIR
UK is de 4e grootste exportmarkt voor België op gebied van voedsel en agrarische
producten. Belgische bedrijven exporteren in grote hoeveelheden voedsel en
landbouwproducten naar UK.
Just- in- time leveringen van verse producten, zonder oponthoud ten gevolge van
controles, wederzijdse erkenning van gezondheids- en veiligheidscertificaten zijn
hierbij van cruciaal belang.

Het niveau van samenwerking tussen EU en UK na Brexit op gebied van
voedselveiligheid, veiligheid van planten en plantaardige producten, verpakking en
labelen, zal daarbij een belangrijke factor zijn.
Zullen de WTO principes gelden of zal UK zich richten naar de strenge EUvoorschriften terzake?
Wanneer UK beschouwd wordt als een derde land, zullen alle ingevoerde plant- en
plantaardige producten vergezeld moeten zijn van fytosanitaire certificaten.
Producten van dierlijke oorsprong en dierlijke producten zullen bovendien onderhevig
zijn aan controles door het FAVV en zullen voor binnenkomst in de EU moeten worden
aangemeld via GDB.

Hetzelfde geldt voor uitvoer naar UK. De meeste landen stellen strenge eisen aan de
invoer van voedsel en producten van dierlijke oorsprong. In zulke gevallen zullen
veterinaire certificaten dienen aangevraagd te worden voor het land van
bestemming. Formaliteiten via het CLIENT- systeem dienen te worden gedaan.
Controles moeten worden aangevraagd en uitgevoerd.
Ook op dit vlak kunnen expediteurs en douanevertegenwoordigers een belangrijke rol
vervullen.

7. DUAL USE
Vanwege de internationale veiligheid gelden
strenge voorschriften
inzake de uitvoer en
doorvoer van dual use goederen.
Voor de uitvoer van
dual- use goederen
naar landen buiten de
EU heeft men een uitvoervergunning nodig. De exporteur is
ervoor verantwoordelijk
om te controleren of
zijn goederen onder de
dual - use verordening
vallen en een uitvoervergunning nodig is.

7

In 1e instantie bij het adviseren van klanten over de
toepasselijke regelgeving met de daaraan gekoppelde
formaliteiten, maar eveneens bij het opmaken van de
nodige documenten en het organiseren en begeleiden van
het controleproces.
Hierbij zal het van belang zijn dat de inspectiecapaciteit bij
het FAVV wordt verhoogd en dient bekeken te worden
welke faciliteringen mogelijk zijn in dit keurproces zoals het
verleggen van controles naar de locatie van de
ondernemer.

8. GEVAARLIJKE / CHEMISCHE
PRODUCTEN - REACH
De Belgische chemische industrie (incl. petrochemie) is
goed voor bijna 20% van de Belgische export naar de UK.
Import uit UK bedraag ongeveer 17% van de totale
invoercijfers. Dit maakt de Belgische chemische industrie
sterk onderhevig aan handel met UK.
Voornamelijk in het kader van de REACH- verordening

9. CEMARKERING
Importeurs moeten voldoen aan diverse verplichtingen
vooraleer
goederen in de EU kunnen worden ingevoerd.
De verplichting om te
voldoen aan de CE- markering rust in principe op
de fabrikant zelf.

zouden de verschillende wettelijke vereisten inzake
classificatie, etikettering, verpakking, registratie en
toelating van chemische producten aanzienlijke gevolgen
kunnen hebben en leiden tot handelsbelemmeringen.
Hierdoor kan het noodzakelijk worden om chemische
producten in UK onder een afzonderlijke wetgeving te
registreren en zullen importeurs in de EU bijkomende
registratiekosten moeten betalen.
Fabrikanten die in de UK een vertegenwoordiger hebben
(only representative) aangesteld om markttoegang tot de
EU te verkrijgen, verliezen na Brexit deze toegang. Zij
dienen een nieuwe ‘only representative’ in de interne EU
markt aan te wijzen.
Momenteel verrichten de fabrikanten de verplichte
registratie van hun producten onder REACH zelf, zodat
importeurs van binnen de EU dat niet hoeven te doen.
Indien
de
fabrikant
na
Brexit
geen
nieuwe
vertegenwoordiger binnen de EU aanwijst, zullen de
importeurs zelf de REACH registraties moeten uitvoeren
met als gevolg een aanzienlijke stijging in kosten en extra
tijd.
Ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden
speciale regels (ADR, IMDG). Brexit kan leiden tot
afwijkende classificaties van gevaarlijke stoffen en kan
andere regels opleggen inzake de benodigde
documentatie.

Vandaag worden logistieke dienstverleners ook
vaak (ten onrechte) betrokken in discussies
omtrent de CE- markering.
UK zou na Brexit kunnen
besluiten om de vereisten van de CE- markering niet meer te volgen.
Exporteurs die willen uitvoeren naar UK zullen
mogelijks
aangepaste
goederen moeten produceren of aangepaste
technische documentatie
moeten kunnen voorleggen. Dergelijke aanpassingen kosten veel geld
en zorgen er in het
slechtste geval voor dat
producten tijdelijk niet
zullen kunnen worden
uitgevoerd naar UK.
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10. TRANSPORT EN LOGISTIEK
Belgische logistieke
sector
is
verantwoordelijk
voor
het
faciliteren
van
inkomende
en
uitgaande
De

goederenstromen.
De regels die van
toepassing
zijn
op
transport en logistiek
kunnen
na
Brexit
wijzigen:

Wegvervoer:
cabotageregels
kunnen
mogelijks niet meer van toepassing zijn op
vervoer tussen EU en UK. Gevolg daarvan kan
zijn dat Belgische vrachtwagens geen vracht
meer kunnen laden in de UK voor de terugreis.
Vrachtwagenchauffeurs zijn gebonden aan
Europese regelgeving inzake rij- en rusttijden.
Bijkomend oponthoud ten gevolge van
grenscontroles kunnen negatieve gevolgen hebben.
 Spoorvervoer: EU Railwaypackages hebben de markt geopend voor
passagier- en goederenvervoer. Indien UK hier geen deel van uitmaakt, zullen
goederenstromen via spoor geconfronteerd worden met bijkomende
belemmeringen.
 Zeevervoer:
Cabotage tussen UK havens onderling door EU
scheepvaartlijnen zullen niet meer mogelijk zijn indien UK geen deel meer
uitmaakt van de interne markt voor maritiem vervoer.
 Luchtvervoer: UK luchtvaartmaatschappijen kunnen het recht verliezen om


te
opereren
vanuit
EUluchthavens.
Brexit kan aanleiding geven tot het
herinrichten van supply chains als
gevolg
van
bovenvermelde
elementen. Expediteurs en logistieke
dienstverleners hebben daar een
belangrijke rol in te vervullen in
samenspraak met hun klanten.
Als
gevolg
van
bijkomende
wachttijden, extra controleprocessen,
kosten m.b.t. douaneformaliteiten en
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nieuwe vergunningen, kan zelfs
bekeken worden of productie- en
distributiecentra moeten verplaatst
worden.
Tevens
kunnen
logistieke
dienstverleners hun klanten bijstaan
door hun IT- systemen en applicaties
open te stellen en te gebruiken. Het
brengt voor vele bedrijven extra
investeringen met zich mee om de
huidige systemen om te schakelen
van een intracommunautaire regeling
naar een systeem van handel met
een derde land.

11. CONCLUSIES
Het is aan te bevelen om een Brexit impactanalyse uit te
voeren, zowel op de eigen bedrijfsinterne werking als op de
goederenstromen van uw klanten.
Als uitgangspunt daarbij kan u vertrekken van een
handelsbetrekking met de UK op WTO niveau. Dit stelt u in
staat om een inzicht te krijgen in alle mogelijke tarifaire als
non- tarifaire gevolgen.
Het is daarbij aan te bevelen om verder te kijken dan een
1e lijnverband tussen uw bedrijf met UK maar tevens de
eventuele verbondenheid van onderliggende processen en
stromen (productie – distributie – diensten) te
onderzoeken. Ook op niveau van onderaannemers,
leveranciers, … kunnen belangrijke verstoringen naar
boven komen.
Uit voorgaande elementen komt duidelijk naar voor dat
expediteurs, douanevertegenwoordigers en logistieke
dienstverleners een belangrijke rol te vervullen hebben en
een grote toegevoegde waarde kunnen betekenen voor
klanten/verladers die weinig of niet vertrouwd zijn met
handel met derde landen.
In 1e instantie kunnen logistieke dienstverleners hun
klanten informeren en adviseren omtrent de wijzigingen die
zich zullen voortdoen in allerhande reglementeringen die
een impact hebben op het importeren en exporteren van
goederen naar en van UK. Aan de hand hiervan kunnen
reeds belangrijke beslissingscriteria worden opgemaakt om
te bekijken of logistieke stromen moeten worden
heringericht.
In 2e instantie kunnen logistieke dienstverleners hun
klanten bijstaan door uitvoerende taken op zich te nemen:
douaneformaliteiten,
fiscale
vertegenwoordiging,
veterinaire- fytosanitaire certificaten, organiseren van
transport- en logistiek gerelateerde diensten, bijstand in
inspectiecontroleprocessen,
aanvragen
van
vergunningen, …
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‘WACHT NIET OP DE UITKOMST VAN
DE EU-UK ONDERHANDELINGEN
MAAR GA NU REEDS AAN DE SLAG!’
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