
 

 

Is uw bedrijf brexit-proof? 

Checklist 

 

1. Douane 
- Beschikt u over een douane-vertegenwoordiger? 
- Beschikt u over een procedure opdracht/afwerking douanedocumenten? 
- Kunt u de oorsprong van uw goederen bepalen? 
- Is uw IT-omgeving aangepast? 
- Zijn uw medewerkers ingelicht? 
- Zijn uw goederen “dual-use”? 
- Heeft u een procedure fysieke verificatie? 
- Heeft u een EORI-nummer? 
- Beschikt u over alle toepasbare douanevergunningen? 

 
2. Transport 

- Is uw transporteur georganiseerd? 
- Zijn de nodige vergunningen beschikbaar? 
- Wat is de impact  op de transittijden? 
- Is er een directe lijn op Ierland beschikbaar? 

 
3. Stock 

- Beschikt u over een bufferstock in het Verenigd Koninkrijk? 
- Is er de noodzaak op korte of lange termijn? 

 
4. Incoterms 

- Moet verkoopspolitiek herbekeken worden? 
- Indien ja, welke incoterms toe te passen? 

 
5. Contracten 

- Worden huidige contracten herbekeken? 
- Is er integratie van nieuwe kosten ten gevolge van de wijziging naar een 

derde land? 
- Is er een keuze van legitieme handelsrechtbank? 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

6. Oorsprongen 
- Is er, voor interne productie, een impacht voor de actuele sourcing? 
- Kunnen de oorsprongen verantwoord worden? 
- Is een vergunning “toegelaten exporteur” aangewezen? 
- Is er rekening gehouden met het feit dat goederen uit het Verenigd 

Koninkrijk geen EU-oorsprong meer hebben? 
 

7. Heffingen 
- Wat is de impact van eventuele invoerrechten? 
- Hoeveel bedragen de invoerrechten? 
- Wat zijn de consequenties voor export? 
- Wie betaalt de invoerrechten in het Verenigd Koninkrijk? 
- Heeft u een vergunning verlegging BTW? 
- Is er een fiscale vertegenwoordiging nodig in het Verenigd Koninkrijk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beschikbare vergunningen 

 

Passieve veredeling: 

Dankzij de regeling Passieve Veredeling (PV) kan u Uniegoederen tijdelijk uitvoeren 
om deze buiten het douanegebied van de Unie te veredelen (bewerken, verwerken 
of herstellen).De veredelingsproducten die uit deze goederen voortkomen kunnen 
nadien terug op de Europese markt in het vrije verkeer worden gebracht met gehele 
of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Dit is mogelijk op verzoek van de 
vergunninghouder of ieder ander persoon die in het douanegebied van de Unie is 
gevestigd, op voorwaarde dat die persoon toestemming krijgt van de 
vergunninghouder en dat alle voorwaarden worden gerespecteerd. 

Actieve veredeling: 

Onder de regeling Actieve Veredeling (AV) kan u niet-Uniegoederen binnen het 
douanegebied van de Unie bewerken, verwerken, herstellen of gebruiken en dit alles 
onder vrijstelling van invoerrechten. Deze regeling kan ook aangewend worden om 
goederen in overeenstemming te brengen met de technische eisen zodat ze in het 
vrije verkeer kunnen worden gebracht of om de goederen te onderwerpen aan de 
gebruikelijke behandelingen. De veredelde producten kan u achteraf terug uitvoeren 
of op de Europese markt in het vrije verkeer brengen tegen betaling van 
invoerrechten op het veredelde product. 

Douane-entrepot: 

Onder de regeling douane-entrepot kan u niet-Uniegoederen opslaan in een 
goedgekeurde en onder toezicht van de douaneautoriteiten staande ruimte of een 
andere locatie (= douane-entrepot). De invoerrechten, btw en andere heffingen zijn 
pas verschuldigd na uitslag van de goederen uit het douane-entrepot indien de 
bestemming de EU-markt betreft.Deze heffingen zijn niet verschuldigd indien de 
goederen bestemd zijn voor een markt buiten het douanegebied van de Unie. 
Hierdoor kan u aanzienlijke financiële voordelen behalen. Iedereen kan gebruik 
maken van een publiek douane-entrepot voor de opslag van goederen. Een 
particulier douane-entrepot daarentegen kan enkel gebruikt worden door de houder 
van de vergunning douane-entrepot. 



 

 

 

 

Laad- en losplaats (LLP) / Laadplaats (LP): 

In plaats van de goederen aan te bieden op het douanekantoor, mogen deze 
aangebracht worden op een door de douane op voorhand goedgekeurde plaats. 
Niet-uniegoederen bij binnenkomen alsook uniegoederen die deel uitmaken van een 
uitvoeraangifte mogen daar aangeboden worden. Een vergunning LLP heeft 
betrekking op zowel in- als uitvoer. Een vergunning LP handelt enkel over een 
uitvoer. 

 


