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Roel van ‘T Veld 

Brexit…. 
 
Wat betekent dat dan? 
 
Voorbereiden op Brexit  

 

NT Brexit sessie 

Donderdag 5 april 2018 

Brexit 

 

Zodra het VK geen deel meer is van de  

Europese interne markt en douane-unie,  

is dat het einde van het vrije verkeer van goederen.  

 

 

 

Per die datum 

› herinvoering van douaneverplichtingen, en  

› toezicht op goederenverkeer tussen het VK en de EU,  

› inclusief heffing van invoerrechten 

 

 

 

 

5 april 2018 
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Brexit onderhandelingen  

Of course, nothing’s agreed till everything is agreed 
      Theresa May, 11/12/17 
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Ook de douane heeft in beeld gebracht wat de herinvoering van de 
formaliteiten met het VK precies zou betekenen  

Maar wat betekent dat nu precies? 

5 

Formaliteiten Export 

Kant-en-klaar 
maaltijden 
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Formaliteiten import 

Jam  

Processen 

› Invoer     750.000 aangiften   +18%  

› Uitvoer  4.200.000 aangiften   +33% 

› Binnenbrengen  1.500.000 summiere aangiften  +32%  

› Uitgaan  5.200.000 summiere aangiften  +137% 

 

Ondernemingen 

› Nieuw   35.000 

 

En natuurlijk duizenden vervoersbewegingen 

 

Raming impact douane  
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› Voornaamste verandering voor de Douane is dat 
door een BREXIT er in Nederland een “landgrens” 
ontstaat.  

 

› Het ferryverkeer met het Verenigd Koninkrijk (VK) 
kent een karakter dat lijkt op een landgrens, in vorm 
van combinatie vracht- en personenverkeer.  

 

› Dat is een majeure impact op het werk van de 
Douane omdat dit meer behelst dan “alleen maar” 
een volumestijging. 

 

Gevolgen Douane-NL 

5 april 2018 

Maar voorbereiden op welk scenario, welke nieuwe 
relatie?? 

5 april 2018 
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Wensen VK 

 VK gaat uit de EU-interne markt: 

› Geen vrij verkeer personen; 

› Geen bijdrage EU-begroting; 

› Geen rol EUHvJ; 

› Zelf regelgeving kunnen 
vaststellen (take back control). 

 

En uit de EU-douane-unie: 

› VK wenst zelf 
handelsakkoorden af te sluiten.  

 

 

Gevolgen scenario’s voor douane 

CETA WTO 

Tarief 0% (enkele uitzonderingen)  
voor oorsprong 

gemiddeld 4,8%, uitschieters naar 
10,8 en 22%  

Productstandaard 
(ntb) 

Afspraken samenloop eisen  
(voldoen aan EU eisen) 

Geen   

Douane 
vereenvoudigingen 

Verdergaande afspraken mogelijk, 
bijv erkenning AEO 

geen 
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› Handelsakkoord zoals CETA   750 Fte 

 

› Geen handelsakkoord, WTO regels 930 FTe 

Raming benodigde Fte douane 

13 

 

Meer informatie? 

14 
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