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• Stand van zaken van de onderhandelingen
Andreas Witdouck, Brexit coördinator, Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

• Welke verplichtingen heb je als Vlaams voedingsbedrijf?
Hans De Backer, Brexit coördinator Flanders Investment & Trade

• Verplichtingen op vlak van oorsprong
Ward Minnaert, Attaché cel Handelsinstrumenten FOD Economie

• Prioriteiten Vlaamse voedingsindustrie en ondersteuning Fevia leden
Tine Vandervelden, International Business Manager Fevia





Brexit: Uitdaging voor
Vlaanderen

Presentatie Fevia 17/12

Andreas Witdouck – Brexit Coördinator 
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken



Terugtrekkingsakkoord

Rechten van burgers

• Reeds aanwezige burgers behouden rechten (ook na einde transitie)

• Geldt niet voor personen die aankomen na afloop transitieperiode

Financiële afwikkeling

• Reeds aangegane verplichtingen van VK  (bv. pensioenen EU-ambtenaren)

Transitieperiode

• Vanaf begin februari tot eind december 2020 status quo (uitz. VK niet langer betrokken in EU 

besluitvorming)



Terugtrekkingsakkoord

Iers Protocol

• Verzekeringspolis om harde grens tussen Ierland en 

Noord-Ierland te vermijden & respect voor Goede 

Vrijdagakkoord te bekomen

• Noord-Ierland krijgt sui generis statuut

• Beide partijen kondigden vorige week aan dat het 

Protocol op 1 januari volledig operationeel zal zijn



Toekomstig EU-VK Partnerschap

Visienota Vlaamse Regering

• Nastreven ambitieus en breed toekomstig partnerschap 

• Beperken van (niet-)tarifaire handelsbelemmeringen

• Behouden gelijk speelveld (level playing field)

• Beschermen visserijbelangen

EU onderhandelingsmandaat

• Richtsnoeren voor Europese onderhandelaars o.l.v. Michel Barnier

• Vlaamse uitgangspunten worden mooi gereflecteerd in EU mandaat



Toekomstig EU-VK Partnerschap

Stand van zaken

• Heel intense onderhandelingen de laatste 10 dagen – bevinden ons in absolute eindfase

• Na meer dan 10 onderhandelingsrondes blijven er serieuze twistpunten

➢ Duidelijke ideologische tegenstellingen (“take back control” <-> “regulatory alignment”)

➢ Grootste knooppunten zijn de discussies over het gelijk speelveld en visserij

• Commissievoorzitter Von der Leyen

➢ Op zondagmiddag: “responsible to go the extra mile”

➢ Gisterenvoormiddag: “there is a path to an agreement”



Toekomstig EU-VK Partnerschap

Timing & procedure

• Er blijft weinig tijd over om het akkoord in werking te laten treden vanaf 1 januari 2021

• Creativiteit zal nodig zijn om de procedurele hindernissen (juridische controle, vertaling, etc.) te 

overbruggen



Toekomstig EU-VK Partnerschap

Hoofdstuk Economisch Partnerschap

• Ambitieniveau: tarief –en quotavrije handel bij tijdig akkoord

• VK wenst “traditioneel” vrijhandelsakkoord? VK probeert certificatie- en assemblagehub EU te blijven

• Douaneprocedures: VK 3de land na brexit

➢ Impact op Vlaamse zeehavens (logistieke toegangspoort naar het VK)

➢ Verbinding Calais – Dover



Toekomstig EU-VK Partnerschap

Hoofdstuk visserij

• Toegang tot Britse wateren (200 én 12 zeemijl) cruciaal

• Voor zover mogelijk handhaven bestaande vangstmogelijkheden

• Jaarlijkse onderhandelingen? Stabiliteit belangrijk

• Expliciete link tussen economisch partnerschap en visserijakkoord



Toekomstig EU-VK Partnerschap

Gelijk speelveld / Level Playing Field

• Garantie dat EU bedrijven op een faire manier kunnen concurreren met Britse tegenhangers

• EU krijgt onvoldoende garanties op het vlak van staatssteun

➢ Toekomstig VK subsidieregime na 1 januari 2021?

➢ Onafhankelijke regulator?

➢ Onderhevig aan geschillenbeslechting?

• EU vraagt aan het VK om de bestaande sociale-, milieu-, en klimaatstandaarden te blijven hanteren

(“no regulatory race to the bottom”)





Readiness

Algemene context

• Onderhandelingstijd die rest is zeer beperkt

• Risico op “No Deal” op 1 januari 2021 reëel 

• MAAR ook bij tijdig akkoord zal er impact zijn voor bedrijven/burgers

• Readiness = voorbereidingen die getroffen moeten worden, zowel in geval deal als ‘no deal’



Readiness

Sensibilisering burgers en brede groep stakeholders

• Infopagina voor burgers (www.vlaanderen.be/brexit) met doorverwijzing naar specifieke 

thematische webpagina’s zoals diegene voor bedrijven (www.brexitready.be) 

Maatregelen op Europees niveau

• ‘Readiness’-maatregelen COM:

➢ Officiële mededeling in juli

➢ Noodverordeningen (wegtransport, luchtvaart en visserij)

http://www.vlaanderen.be/brexit
http://www.brexitready.be/


Brexit Adjustment Reserve

• Vlaanderen pleitte sinds start EU budgetonderhandelingen voor de opzet van een specifiek brexit-

mechanisme. Raadsconclusies Europese Raad juli:

"[…] EUR 5 000 million will be available for a new special Brexit Adjustment Reserve to be established to 

counter adverse consequences in Member States and sectors that are worst affected. The Commission is 

invited to present a proposal by November 2020.“

• Modaliteiten/werking instrument nog niet bekend

• Commissie presenteert voor eind dit jaar voorstel met allocatie.



Meer informatie: www.vlaanderen.be/brexit

Contact: andreas.witdouck@buza.vlaanderen

http://www.vlaanderen.be/brexit
mailto:andreas.witdouck@buza.vlaanderen




BREXITREADY.BE



“The ultimate checklist” 
→ wat wijzigt er op 
1/1/2021?



1. Het vrij verkeer van goederen stopt → start 
douaneformaliteiten
- Verantwoordelijkheid hangt af van de Incoterm in uw contract:

- In geval van Delivered Duty Paid (DDP) VK eindbestemming: 
- VL exporteur verantwoordelijk voor:

- Uitvoeraangifte aan BE douane →
- EORI-nummer aangevraagd?
- Vertrouwd met PLDA? Douanevertegenwoordiger klaar?

- Invoeraangifte, -btw en -rechten aan VK douane:
- VK EORI- & btw-nummer nodig
- Customs- en/of fiscal agent ingehuurd?

- Transport en verzekering tot VK eindbestemming
- In geval van Delivered At Place (DAP) VK eindbestemming: 

- VK klant verantwoordelijk voor invoeraangifte, -btw en -rechten

BREXITREADY.BE



1. Het vrij verkeer van goederen stopt → start 
douaneformaliteiten
- Verantwoordelijkheid hangt af van de Incoterm in uw contract:

- In geval van Free Carrier (FCA) VL laadplaats:
- VL exporteur is verantwoordelijk voor:

- Uitvoeraangifte aan BE douane
- VK klant is verantwoordelijk voor:

- Invoeraangifte, -btw en -rechten in VK &
- Transport en verzekering van VL laadplaats tot VK 

eindbestemming
- In geval van Ex-Works (EXW): 

- VL exporteur: bewijs van uitvoer nodig voor btw-vrijstelling

BREXITREADY.BE



Britse douanecontroles in 3 fasen:
1/1/2021

- Accijnsgoederen (alcohol en tabak) & risicovolle dieren en planten: 
controle aan de plaats van aankomst

- Standaardgoederen: telkens 6 maand tijd om invoeraangifte te
vervolledigen en invoerbtw en/of invoerrechten te betalen

1/4/2021
- Producten van dierlijke & plantaardige oorsprong: voorafgaande

kennisgeving aan douane en veiligheidsdocumentatie
1/7/2021

- Volledige douaneaangifte voor alle goederen en controle aan de Border 
Control Posts (BCP) of Designated Points of Entry (DPE)

Zie: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

BREXITREADY.BE

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model


2. Invoerrechten?

- Enkel indien geen vrijhandelsakkoord voor 31/12/2020
- VK heeft Most Favored Nations-invoertarieven gepubliceerd
- Zie https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021
- De VK tarieven treffen voornamelijk onze export van:

- Afgewerkte voertuigen 
- Voeding (inclusief vlees, vis en ingrediënten)
- Bepaalde kleding en textiel
- Kunststoffen

- Douanevergunningen kunnen kost verlagen (bv. vergunning douane-
entrepot, actieve- of passieve veredeling - zie FIT webinar)

BREXITREADY.BE

https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021


2. Invoerrechten?

BREXITREADY.BE

Impact van UK Global Tariffs op BE voeding & dranken indien no-deal 
(op basis van 2019 exportcijfers):

• Tarieven op 85% van de voeding en dranken die we exporteren naar het VK
• Alle productcategorieën getroffen
• Tarieven bedragen gemiddeld 18%
• Kost BE voedingsbedrijven: 321 miljoen euro = 15% van totale exportwaarde
• Impact op jouw product

• www.fevia.be/nl/douaneaspecten
• www.gov.uk/get-rules-tariffs-trade-with-uk

http://www.fevia.be/nl/douaneaspecten
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fget-rules-tariffs-trade-with-uk&data=04%7C01%7Chans.debacker%40fitagency.be%7C22de6a23189a450e96eb08d8a1a802e5%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637437090546484476%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=euRVFtUMo92aMNhbc%2FCyZT9Q%2Bj2c4K8LkuknPCVt564%3D&reserved=0


3. Oorsprongsregels?

- Om te genieten van nultarieven in vrijhandelsakkoorden moeten
goederen van EU preferentiële oorsprong zijn

- Vanaf 1/1/2021 zullen grondstoffen en/of bewerkingen van VK-origine
slechts in beperkte mate toegelaten zijn→ kijk uw waardenketen na bij
export naar derde landen

- VK vroeg totale- en/of diagonale cumulatie om de bestaande
waardenketens zoveel mogelijk te behouden

- EU stelt bilaterale cumulatie + enkele product-specifieke regels (PSR's) 
voor

BREXITREADY.BE



4. Btw  

- BE: 
- Vrijstelling bij uitvoer van goederen en diensten naar VK → uitvoer 

van goederen formeel aantonen 
- Aangifte via Extrastat i.p.v. Intrastat

- VK:
- Invoer-btw verschuldigd.  Kan worden verlegd via Postponed VAT-

accounting (PVA)
- Tijdens H1 2021, kunnen invoer-btw en -rechten met 6m worden

uitgesteld via Duty Deferment Account (DDA) maar EU bedrijven
zonder VK vestiging moeten daartoe een bankgarantie afleveren of 
VK fiscale agent inhuren met HRMC vergunning

BREXITREADY.BE



5. Is uw logistieke partner voorbereid?

- Voorbereiding transporteurs nodig aan beide kanten.
- Aan VK kant:

- Safety & Security Declaration of Entry Summary Declaration vooraf
invullen in Import Control System

- Chauffeur zal moeten beschikken over Goods Movement Reference 
(GMR) of VK EORI-nummer als bewijs dat VK invoeraangifte vooraf 
werd ingevuld (zodra het “pre-lodgement model” wordt verplicht, 
wellicht vanaf 1 juli 2021)

BREXITREADY.BE

https://www.gov.uk/guidance/import-control-system#entry-summary-declarations


5. Is uw logistieke partner voorbereid?

- Aan EU kant:
- Bij consolidatie van deelzendingen (“groupage”), goede afstemming

nodig tussen exporteur, logistieke dienstverlener (of scheepsagent), 
Port Community System en douane m.b.t. de unieke koppeling
tussen:
- Verschillende exportaangiftes (MRN of ID) en
- Eén voertuig (VIN)
bij aankomstmelding en exit-bevestiging

BREXITREADY.BE



6. Vrije verkeer van personen stopt 

- VK lanceert Australia-style“ immigratiesysteem vanaf 1 januari 2021 →
job offerte en/of welbepaalde "skills“ nodig voor werkvergunning

- Uitzonderingen in bv. zorgsector en seizoensarbeid
- EU paspoort nodig vanaf 1 oktober 2021 
- Zakelijk & toeristisch verblijf: geen visum vereist voor verblijf van max. 

6m

BREXITREADY.BE



7. Verpakkingen

• Voorverpakte voeding: extra label met VK adres aan te 
brengen vanaf 1 oktober 2022, zodat VK Food Standards Agency 
snel contact kan opnemen 

• Houten paletten: moeten aan ISPM15 standaard voldoen en dus 
“heat-treated” zijn

• Indien geen akkoord → verdere afwijkingen?



8. Normen en accreditatie

• VK auditbureaus zullen niet meer erkend zijn om producten te 
accrediteren in de EU → her-certificering nodig door EU 
auditbureau

• Professionele kwalificaties: wederzijdse erkenning?

• VK lanceert UKCA label dat niet wordt erkend in EU

• Zolang zelfde standaard, blijven producten met CE label toegelaten 
in VK tot 2022 (of zelfs mid 2023)

• EU REACH versus VK REACH: extra registratiekosten



9. Intellectueel eigendom

• Europese merknamen en modellen gedeponeerd voor 31/12/2020 
→ worden gratis en automatisch omgezet in VK merken en 
modellen

• Vanaf 1/1/2021: Europese merknamen, modellen en geografische 
oorsprongsbenamingen niet meer automatisch beschermd → apart 
registreren in VK

• VK blijft deel uitmaken van European Patent Office → brexit heeft 
geen impact op octrooien



6 TIPS
OM UW BEDRIJVEN KLAAR TE 

STOMEN



BREXITREADY.BE



TIP 1
BRENG 
HET KOSTENPLAATJE 
IN KAART

BREXITREADY.BE



TIP 2
GA DE 
MOGELIJKE IMPACT
VAN 
INVOERRECHTEN 
NA 

BREXITREADY.BE



TIP 3
DEK U IN 
TEGEN GBP/EUR
WISSELKOERS-
EN ANDERE 
FINANCIËLE 
RISICO’S?

BREXITREADY.BE



TIP 4
VOLG DE WERELD VAN 
NORMEN EN VERPAKKINGEN
OP DE VOET

BREXITREADY.BE



TIP 5
MAAK UW CONTRACTEN BREXIT-
PROOF

BREXITREADY.BE



Voorbeeldclausule voor 2021 prijzen (met 
dank aan Lydian):

“Due to the Brexit, the United Kingdom will leave the internal market on 1 
January 2021 (under the so-called no deal scenario if no trade agreement will 
be concluded with the European Union). As a result, the United Kingdom will 
acquire the third country status and there will no longer be any free 
movement of goods. Hence, there will be a reintroduction of customs 
formalities between the European Union and the United Kingdom. For this 
reason, you will appreciate that our current prices are exclusive of any import 
duties, VAT and/or other external costs which may be due on the export of 
goods to the United Kingdom as from 1 January 2021.”



TIP 6
DIVERSIFIEER UW 
EXPORTACTIVITEITEN
& GEBRUIK ONZE INSTRUMENTEN

BREXITREADY.BE



Brexit info & tips:

www.brexitready.be

Specifieke vragen:

brexit@fitagency.be

http://www.brexitready.be/




Brexit en de oorsprong van 

goederen – wat weten we nu 

al?

Key takeaways

Ward Minnaert

http://economie.fgov.be



ZOWEL IN DEAL- ALS NO-DEAL 

SCENARIO

1. Oorsprong zal een rol spelen

2. Tarieven zullen van toepassing zijn

3. Douaneformaliteiten zullen van toepassing zijn

http://economie.fgov.be



▪ Onderdelen van Britse oorsprong worden niet meer meegeteld 

als ‘EU-oorsprong’ in de oorsprongsbepaling binnen 

vrijhandelsakkoorden met andere EU-partnerlanden

▪ Productiefasen/verwerking in het VK worden niet meer 

meegeteld als ‘EU-grondgebied’ in de oorsprongsbepaling 

binnen vrijhandelsakkoorden met andere EU-partnerlanden

Kijk uw productieketen hierop na! 

▪ Er zullen geen certificaten van ‘niet-preferentiële oorsprong’ 

nodig zijn

1. Oorsprong zal een rol spelen

http://economie.fgov.be



▪ In geval van een akkoord (‘deal’): zoals bepaald in het 

vrijhandelsakkoord (bv. voor bepaalde landbouwproducten). 

! ‘No tariff, no quota agreement’ mogelijk

! ‘Phase out’ periode van tarieven mogelijk 

▪ In geval van geen akkoord (‘no-deal’): zoals opgelegd door de 

Wereldhandelsorganisatie: ‘most favoured nation’-tarieven

2. Tarieven zullen van toepassing zijn

http://economie.fgov.be



▪ In geval van een akkoord (‘deal’): zoals bepaald in het 

vrijhandelsakkoord, maar zeker sanitaire- en phytosanitaire

controles, controles van boord/vrachtdocumenten in 

havens,… een akkoord kan sommige controles wat afzwakken

▪ In geval van geen akkoord (‘no-deal’): zoals opgelegd door de 

Wereldhandelsorganisatie: veelal dezelfde controles als in het 

geval ‘deal’, maar intensiever dus langer en duurder.

Meer info hierover via de website van de Douane

3. Douaneformaliteiten zullen van toepassing zijn

http://economie.fgov.be



BIJKOMENDE ZEKERHEDEN ENKEL 

IN EEN DEAL SCENARIO

1. Oorsprong zal een grotere rol spelen

http://economie.fgov.be



▪ Het EU-VK FTA zal oorsprongsregels opleggen 

(‘oorsprongsprotocol’) om, mits hieraan voldaan, ‘preferentiële 

oorsprong’ te kunnen toekennen aan Belgische (EU) 

producten. Dit levert een verlaagd/nultarief op bij export naar het 

VK of import vanuit het VK.

▪ Exporteurs zullen gebruik moeten maken van ‘bewijzen van 

preferentiële oorsprong’, of zelfcertificering (REX) waarvan 

de modaliteiten in het akkoord worden bepaald

Meer info hierover via de website van de Douane

1. Oorsprong zal een grotere rol spelen

http://economie.fgov.be



Aarzel niet ons te contacteren bij vragen! 

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie, cel Oorsprong

Centraal e-mailadres: origine.oorsprong@economie.fgov.be

Contact

http://economie.fgov.be

mailto:origine.oorsprong@economie.fgov.be
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https://www.fevia.be/nl/toekomstige-handelsrelatie-eu-vk-prioriteiten-voor-de-belgische-voedingsindustrie
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https://www.fevia.be/nl/toekomstige-handelsrelatie-eu-vk-prioriteiten-voor-de-belgische-voedingsindustrie
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https://www.fevia.be/nl/brexit-wegwijzer
https://www.fevia.be/nl/online-opleiding-brexit-douane-voor-de-voedingsindustrie
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mailto:andreas.witdouck@buza.vlaanderen
mailto:brexit@fitagency.be
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