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Betreft: Stappen die u in de voorbereiding op Brexit moet zetten 

Geachte heer/mevrouw, 

Volgens onze gegevens doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk (VK). In deze brief 
leest u welke stappen u moet zetten om na Brexit zaken met het VK te kunnen 
blijven doen. Heeft u zich nog niet voorbereid op Brexit? Kom dan nu in actie! 

Het is mogelijk dat u in januari 2019 ook een brief heeft gehad. Om reden van 
uitstel van Brexit naar 31 oktober 2019, ontvangt u nogmaals deze brief. 

Na Brexit gelden voor de handel met het VK douaneformaliteiten. 

Om zaken met de Douane te kunnen doen, moet u over een identificatienummer 
beschikken: het zogeheten EORl-nummer. Mocht u nog niet beschikken over een 

EORI-nummer, vraag dit dan aan bij de Nationale Helpdesk (088 156 6655), of 
raadpleeg de website van de Douane: www.douane.nl/brexit. 

Voor de handel met het VK moet u straks aangifte doen in de systemen van 

de Douane. 

Bent u van plan om zelf aangifte te doen? Zorg dan dat u beschikt over de 

Registratie elektronisch berichtenverkeer. Mocht u nog niet over deze registratie 
beschikken, neem dan contact op met de Nationale Helpdesk (088 156 6655) of 

raadpleeg de website van de Douane: www.douane.nl/brexit. 
Om zelf aangifte te kunnen doen, heeft u ook de daarvoor bestemde software nodig. 
Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Douane. 

Als u niet van plan bent om zelf aangifte te doen, moet u zich aanmelden bij een 
douane-expediteur of douaneagent die voor u de aangifte doet. 

Na Brexit moeten ook in het Verenigd Koninkrijk (VK) douaneformaliteiten 

worden vervuld. 

Op de website van de Britse overheid over Brexit is te lezen welke voorbereidingen 
getroffen kunnen worden om straks zaken met het VK te kunnen doen: 
https: //www.gov.uk/govern ment/publ ications/pa rtnersh ip-pack-preparing-for-a-no 
-deal-eu-exit/communicatlon-resources.

1 
:a! Voor de BTW gelden de intracommunautaire regels straks niet meer. 

Doet u zaken met VK na Brexit? Dan moet u niet alleen invoeraangifte doen, maar 
ook de over deze invoer verschuldigde BTW betalen bij de Douane. Voldoet u deze 
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BTW liever met uw BTW-aangifte ¡n plaats van te betalen bij de Douane? Vraag dan een
'Vergunning artikel 23' aan bij uw belastingkantoor. Informatie over de gevolgen van Brexit voor de
BTW vindt u onder meer op www.belastinqdienst.nl/brexit,

Voor het in- en uitvoeren van dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige
producten gelden straks import- en exportprocedures.
Agrarische zendingen van en naar derde landen moeten meestal voorzien zijn van een
gezondheidsceftificaat. Daarnaast heeft u straks voor het expofteren van dieren, dierlijke
producten, planten en plantaardige producten naar het VK toegang nodig tot e-CeftNL, het systeem
dat de aanvraag en afgifte van exportcertificaten regelt. Om toegang tot e-CertNL te krijgen, moet
u beschikken over eHerkenning, de opvolger van de DigiD voor bedrijven. Informatie over het
aanvragen van eHerkenning leest u op www.eherkenning.nl,

Bovendien is het verplicht om agrarische importzendingen aan te melden bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). U moet daarvoor bekend zijn bij de NVWA én de voor uw
bedrijf relevante inspectiedienst(en).

Na Brexit kan het importeren van levende dieren (anders dan huisdieren) en dierlijke producten in
de EU alleen maar via een Border Inspection Point. Noodzakelijke informatie over het importeren
van dieren, dierlijke producten, planten en plant(aardige) producten leest u op de website van de
NVWA: www,nvwa.nl.

om na Brexit goederen via de Nederlandse zeehavens te kunnen vervoeren, moet u de
benodigde douanedocumenten digitaal voormelden via Portbase.
Het digitaal voormelden van douaneformaliteiten via Poftbase bij alle ferryterminals en het
merendeel van de shortsea terminals is verplicht, Zonder correcte voormelding: geen toegang tot
de terminals en geen veryoer van uw lading.

Voormelden kan de importeur of expofteur doen, maar ook de douane-expediteur, douaneagent of
bij gelegenheid de vervoerder. Spreek dit samen goed af! Daarnaast is het belangrijk dat vooraf via
Poftbase wordt gecontroleerd of de terminal beschikt over de vereiste douanedocumenten. Zonder
de juiste douanepapieren heeft de vervoerder geen toegang tot de terminal; in dat geval wordt de
vervoerder doorverwezen naar een tijdelijke parkeerplaats om de vereiste douanedocumenten
alsnog op orde te kriJgen.

Kom nu in actie! Op www.getreadyforbrexit.eu is te lezen welke vijf stappen u moet zetten om
goederen snel via de Nederlandse havens te kunnen blijven vervoeren.

Doe de Brexit Impact Scan!
Wilt u nagaan welke gevolgen Brexit voor uw bedrijf kan hebben? Doe de Brexit Impact Scan op
www.brexitloket.nl.

Hoogachtend,

Nanette van Schelven
Algemeen directeur Douane
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