
 

 

  

Sessie Brexit, Venlo, 27 februari 2019

Cees Fossen

Brexit….en wat betekent
dat nu?
de zekerheid van de onzekerheid



 

 
On 23 June last year, the people of the United Kingdom voted to
leave the European Union.
 
Today, therefore, I am writing to give effect to the democratic
decision of the people of the United Kingdom. I hereby notify the
European Council in accordance with Article 50(2) of the Treaty
on European Union of the United Kingdom’s intention to withdraw
from the European Union.
 26 February 2019



 

 
 

26-2-2019



 

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.
 

 



 

Brexit

 
Red Lines VK: het VK zal geen deel meer zijn van
de Europese interne markt en de douane-unie.
Gevolg is het einde van het vrije verkeer
van goederen.
 
 
 
 
Of is er nog licht? Ergens een goed voorbeeld? 



 

Verschillende  EU grenzen
model voor facilitatie?
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Douane gevolgen
Zakelijke dimensie EU

 

Douane formaliteiten !

Invoerrechten/tarief !

Oorsprongsregels !

Eén BTW-gebied !

Gelijke regelgeving !

- SPS (veterinair en fytosanitair) !

- Internationaal vervoer goederen !

Politieke dimensie
 

 

Volledige toegang interne markt !

Onafhankelijke handelspolitiek "26-2-2019
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Formaliteiten

Marmalade



 

Gevolgen voor het
bedrijfsleven zijn
groot

35.000 bedrijven krijgen voor het
eerst te maken met
douaneformaliteiten

Extra lasten voor bedrijfsleven
kunnen oplopen tot €600 miljoen



 

De Douane staat
voor een grote
uitdaging

Toename
volumes

 

Meer
klanten

Nieuwe
processen bij
ferry’s

Werving
extra
personeel

bij Brexit volgens
CETA-overeenkomst

bij Brexit zonder
(handels)overeenkomst



 
Inschatting van
de impact

Import    + 750.000

Export    + 4.200.000

Binnenbrengen    +1.500.000

Uitgaand    + 5.100.000

Meer dan 10.500 extra
schepen moeten worden 
gecontroleerd

Ruim 35.000 Nederlandse ondernemers
hebben geen ervaring met het doen van
douaneaangiften

Meer dan 10 miljoen extra passagiers
moeten worden gecontroleerd



 

› Werven, selecteren en opleiden personeel (per 29 maart):

– ruim 500 medewerkers geworven op 29 maart.

– ruim 300 medewerkers inzetbaar op 29 maart.

› Stand van zaken

– Feb 2019: plm 450 formatieplekken gevuld, doelstellingen kunnen naar verwachting worden gehaald.

Stand van zaken voorbereidingen Douane
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› IM/systemen:

– de aanpassingen van de nationale en Europese douanesystemen zijn gereed en getest.

› Huisvesting/Middelen

– Alle tijdelijke en blijvende projecten zijn in gang gezet en wij zijn aanwezig op 30 maart waar wenselijk

of noodzakelijk.

– Middelen zijn besteld en zijn/worden geleverd

– Daar waar verplicht zijn aanbestedingen gedaan (oa scan)

Stand van zaken voorbereidingen Douane
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 Chainwide solution

“The Dutch approach”
• Maximum flow in Dutch ports

• One central entrance at / for all terminals (via                      )

• All required information must be shared before the goods are

shipped and/or before arriving at the border

• 100% digital and automated process

• Reuse data for various reports and declarations

• Smart supervision Customs with minimal infringement in the

logistics process



 

Boodschap naar bedrijven:    
Hoewel niet alle details van nieuwe relatie bekend is, zal het VK in veel opzichten
gaan lijken op een gewoon 3e land
-Zorg dat u uw eigen zaken geregeld heeft (douane en fiscaal)
-Doe de brexit scan en neem een deskundige in de arm
-Zorg dat u uw supply chain kent vwb de brexit voorbereidingen
   (opslag, vervoer, export, import, vervoer)
-Zorg dat u denkt aan uw INCO terms
-Zorg ook aan de VK zijde



 

Voorbereidingen NL en EU
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In NL (en B en Dld) alle 72000 importeurs/exporteurs een brief
 
Veel seminars in Nl, ook seminars in Dld en B
 
Overleg met meest betrokken landen FR, IER, B, DLD en Commissie (en dagdeel UK)
Eenheid van beleid, afstemming van beleid, delen van beelden en informatie
 
Gemeenschappelijk douanevervoer is geaccordeerd en geratificeerd (ook in UK)
 
EU bespreekt  overgangsmaatregelen (echter geen coulance periode!!!!) een guidance, oa over terugkerende
goederen, termijnen, Eori nummers uit VK, BTI etc etc.
 
In NL nieuwe Brexit campagne gestart
 
 
 



 

› Details nieuwe relatie VK-EU zijn nog niet bekend, maar het VK wordt “een gewoon
3e land”, dat geeft zekerheid over:
– douaneformaliteiten,
– oorsprong
– BTW

 
› Voorbereiden is dus wel mogelijk, voor de douane en het bedrijfsleven: het vormt de

sleutel om onnodig oponthoud te voorkomen:
- Wij zijn goed op schema als NL maar nog lang niet klaar
- Wij zijn als NL wel beter en meer voorbereid

eind?-conclusie

26-2-2019



 

 
Nog 30 dagen dagen te gaan tot 30 maart 2019

 
           En voor optimisten 729

De klok tikt
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UUR!!!


