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Start vandaag!
Eén ding is vrijwel zeker: op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Als
ondernemer loopt u het risico dat u vanaf 30 maart 2019 geen zaken meer kunt doen met het Verenigd
Koninkrijk. Zeker als er geen overgangsperiode komt.
Vanuit de havens van Rotterdam, Hoek van Holland en IJmuiden vertrekken dagelijks veerboten naar het
Verenigd Koninkrijk. Elke veerboot bevat gemiddeld 5,5 kilometer aan vrachtvervoer. En daar komen ook
nog 300 personenwagens en 1.200 passagiers bij. 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 deze toolkit 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!
Nanette van Schelven
Algemeen directeur Douane Nederland
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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’s leest u hoe u zich op deze
douaneformaliteiten kunt voorbereiden.

Figuur 1: Algemene douaneformaliteiten handel met Derde landen
onder Wereldhandelsorganisatie (WHO). Bron KPMG
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Doe de Brexit Impact Scan en weet
wat u moet doen
Export of import. Elke dag of één keer per maand. De manier waarop ondernemers in de visserijsector
zakendoen met het Verenigd Koninkrijk varieert enorm.
Wilt u de impact van Brexit voor uw bedrijf vaststellen? Doe de Brexit Impact Scan op
www.brexitloket.nl/impactscan
Aan de hand van vragen over export, import, intellectueel eigendom, gebruik van digitale diensten,
transport en toeleveranciers geeft de Brexit Impact Scan u gericht advies. De scan geeft inzicht in de
voorbereidingen die u moet doen en welke certificaten u nodig heeft.
Zodra u de scan hebt doorlopen, kunt u het advies voor uw bedrijf direct downloaden. Zo kunt u het
advies stap voor stap uitvoeren en nalezen wat voor uw situatie belangrijk is.
Een bedrijf heeft een aantal maanden nodig om zich voor te bereiden op de nieuwe
douaneformaliteiten. Doe daarom vandaag de Brexit Impact Scan nog. U wilt er toch niet aan denken
dat uw goederen vanaf 30 maart de grens niet over kunnen?
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Overzicht Brexit-voorbereidingen
voor ondernemers
In het overzicht hieronder ziet u wat u in elk geval moet doen. Op de volgende pagina’s lichten wij de drie
stappen één voor één toe.
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Stap 1: zorg dat u over een EORInummer beschikt
Voor veel ondernemers is zakendoen met een land buiten de Europese Unie nieuw. 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
meer doen met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk.
Heeft u nog geen EORI-nummer? Zorg dat u voor uw eerste contact met de Douane over een EORI-nummer
beschikt. Er zijn twee opties om een EORI-nummer te bemachtigen:
1. Zelf samenstellen
Voor ondernemers die uitsluitend aangifte doen in Nederland Hoe u dit kunt doen leest u op
douane.nl.
2. Aanvragen
Voor ondernemers die (ook) aangifte in het buitenland doen. U kunt dit aanvraagformulier
gebruiken om het EORI-nummer aan te vragen. Let op, voor bedrijven met een hoofdvestiging
buiten de Europese Unie geldt een afwijkend aanvraagformulier.
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Stap 2: 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 uitbesteden aan een
douane-expediteur of dit zelf doen via speciale software.
U heeft straks vier mogelijkheden voor elektronische douane-aangifte:
1. Uitbesteden aan douane-expediteur
U kunt uw douane-aangifte uitbesteden aan een douane-expediteur. Dit kunt u in een paar weken
regelen. U heeft voor deze mogelijkheid geen extra ICT-kennis nodig in uw bedrijf.
Als u op internet zoekt, vindt u diverse douane-expediteurs. Wij adviseren u te kiezen voor een
douane-expediteur die past bij uw type bedrijf en uw bedrijfsomvang. Uw branchevereniging kan u
hierin mogelijk adviseren.
2. Gebruik douane-aangifte HUB softwareleverancier
U kunt gebruik maken van een douane-aangifte HUB van een softwareleverancier. Dit kunt u in
enkele maanden regelen. U vindt hier een overzicht van alle softwareleveranciers voor elektronische
douane-aangifte. U heeft hiervoor redelijke ICT-kennis nodig in uw organisatie.
3. Gebruik douane-aangiftepakket softwareleverancier
U kunt gebruik maken van een douane-aangiftepakket van een softwareleverancier. Dit kunt u in
enkele maanden regelen. U vindt hier een overzicht van alle softwareleveranciers voor elektronische
douane-aangifte. U heeft hiervoor redelijke ICT-kennis nodig in uw organisatie.
4. Zelf elektronische douane-aangiftesoftware bouwen
U kunt zelf douane-aangiftesoftware bouwen. Dit ontwikkelproces duurt meer dan een jaar. U heeft
hiervoor veel ICT-kennis nodig in uw organisatie.
De kosten die gemoeid gaan met elektronische douane-aangifte verschillen. De kosten zijn
afhankelijk van de douaneformaliteiten voor uw sector en uw douane-expediteur of
softwareleverancier.
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Stap 3: vraag een Registratie
elektronisch berichtenverkeer aan als
u zelf aangifte doet
De Douane heeft verschillende douaneprocessen, zoals invoer, uitvoer en opslag. Voor elk proces waar u
aangifte voor wenst te gaan doen, moet u vooraf een Registratie elektronisch berichtenverkeer aanvragen.
Het soort aangifteproces waarvoor u zich dient aan te melden hangt af van uw bedrijfstype en het soort
handeling dat u verricht.
Veel voorkomende aangifteprocessen:

Binnenbrengen

Invoer

Vervoer

Uitvoer

Uitgaan

Tijdelijke opslag

Bijzondere
regelingen
Aanvragen van een registratie elektronisch berichtenverkeer kan op douane.nl. Of neem contact op met
de Nationale Helpdesk als u uw douaneprocessen heeft vastgesteld.
Contactgegevens Nationale Helpdesk:
Telefoon: 088 156 6655 (bereikbaar op werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur)
E-mail: NHD.apeldoorn@belastingdienst.nl
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Aanvullende regelingen en
formaliteiten voor uw sector
Naast deze douaneregels kunt u ook te maken krijgen met andere formaliteiten. Zoals keuringen en extra
regels voor producten die impact hebben op de veiligheid, gezondheid, economie en het milieu. Als u de
Brexit Impact Scan doet, weet u of dit voor uw bedrijf het geval 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
bij ons aan.

Niet vergeten!
▪
▪

Check of u uw eigen leveringsvoorwaarden moet aanpassen.
Check op belastingdienst.nl of u uw btw kunt verleggen naar de binnenlandse aangifte
omzetbelasting en vraag deze vergunning aan bij de Belastingdienst.

Belastingdienst/Douane | Toolkit ondernemers visserijsector

10

Vragen?
Start vandaag nog met de voorbereidingen. Zo zorgt u ervoor dat uw handel met het Verenigd Koninkrijk na
Brexit soepel blijft verlopen.
Heeft u vragen over stap 1 t/m 3 van uw voorbereidingen op Brexit? Twijfel niet en neem contact op met de
Nationale Helpdesk van de Douane. Wij helpen u graag op weg!
Telefoon: 088 156 6655 (bereikbaar op werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur)
E-mail: NHD.apeldoorn@belastingdienst.nl
Voor overige vragen kunt u bellen met de DouaneTelefoon: 0800-0143 (bereikbaar van maandag t/m
donderdag van 08.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur).

Belastingdienst/Douane | Toolkit ondernemers visserijsector

11

