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Deze checklist bevat informatie voor bedrijven die in de EU en/of het Verenigd Koninkrijk (VK) actief
zijn. Aan de hand van deze lijst kunnen zij nagaan of zij voldoende voorbereid zijn op een
terugtrekking van het VK uit de EU zonder terugtrekkingsakkoord. Hoewel is getracht de meest
voorkomende kwesties en de relevantste aspecten aan bod te laten komen, is de lijst indicatief en
wordt niet volledig ingegaan op alle mogelijke gevolgen van een terugtrekking zonder akkoord. Aanvullende
richtsnoeren zijn te vinden in de door de diensten van de Commissie gepubliceerde “nota’s over de brexitvoorbereidingen” en in informatie van de nationale autoriteiten. In de voetnoten van deze checklist wordt bij
wijze van voorbeeld naar een aantal van die nota’s verwezen. Alle “nota’s over de brexit-voorbereidingen” zijn
beschikbaar op:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices
Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij volledig voorbereid zijn op de terugtrekking, d.w.z. het moment
waarop het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt (1 november 2019). Er wordt aan herinnerd dat, bij
gebrek aan een geratificeerd terugtrekkingsakkoord, de daarin overeengekomen “overgangsperiode” niet van
toepassing is.
Ook indien het terugtrekkingsakkoord wordt geratificeerd, moeten bedrijven er trouwens rekening mee
houden dat na de overgangsperiode (na 31 december 2020) de EU-regels voor de interne markt en de
EU-douane-unie niet langer van toepassing zullen zijn op het VK. Vroeg of laat moeten dus hoe dan ook
voorbereidingen worden getroffen.
Deze checklist is een dynamisch document dat zo nodig zal worden bijgewerkt.

1. In de handel brengen van goederen op de EU-markt; uitvoer
a. Certificaten en vergunningen
Voorde productveiligheid en de bescherming van de volksgezondheid en het milieu mogen bepaalde producten
niet in de EU in de handel worden gebracht zonder een certificaat1 van een in de EU gevestigde instantie of
een vergunning van een autoriteit van een EU-lidstaat. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de sector medische
hulpmiddelen en de automobielsector2,3.
Na de brexit zullen certificaten of vergunningen die door de autoriteiten van het VK of door in het VK gevestigde
instanties zijn afgegeven, in de EU niet langer geldig zijn.
Hebt u uw certificaten en vergunningen van een in het VK gevestigde instantie of autoriteit overgedragen naar
een in de EU-27 gevestigde instantie of autoriteit, of hebt u nieuwe certificaten en vergunningen aangevraagd?

b.

Lokalisatievereisten

Voor een doeltreffende handhaving van de productvoorschriften van de EU moeten bepaalde personen met een
regelgevende verantwoordelijkheid in de EU gevestigd zijn (lokalisatievereisten). Dit is bijvoorbeeld het geval voor
de “verantwoordelijke persoon”4, de importeur, of de registrant5 of vergunninghouder6 van bepaalde goederen.
Voor sommige goederen, zoals chemische stoffen7, is dit met name relevant voor het “downstreamgebruik”.
Na de brexit zullen in het VK gevestigde personen niet langer aan deze lokalisatievereisten voldoen.
Voldoet u aan de lokalisatievereisten van de EU?

c.

Etiketten en merktekens

Voor een doeltreffende handhaving van de EU-productvoorschriften en een sterke consumentenbescherming
moeten producten die in de EU in de handel worden gebracht, worden voorzien van een etiket of merkteken
met de naam, het adres of de identificatiecode van de in punt 1, onder a) en b), van deze checklist bedoelde
instanties of personen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor industrieproducten8, farmaceutische producten9 en
medische hulpmiddelen, en levensmiddelen10 en diervoeders.
Na de brexit zullen merktekens of etiketten die verwijzen naar in het VK gevestigde instanties of personen, niet
langer voldoen aan de voorwaarden om in de EU in de handel te worden gebracht11.
Hebt u ervoor gezorgd dat uw producten die in de EU in de handel worden gebracht, correct geëtiketteerd en
gemerkt zijn?

1

https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products
https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products-questions-and-answers
2 https://ec.europa.eu/info/files/type-approvals-automotive-vehicles
3 Dit is ook relevant voor bepaalde productclaims, zoals “biologisch” (zie https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law) of de EU-milieukeur
(zie https://ec.europa.eu/info/files/eu-ecolabel).
4 https://ec.europa.eu/info/files/cosmetic-products
5 https://ec.europa.eu/info/files/chemicals-regulation-under-reach
6 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante
7 https://ec.europa.eu/info/files/chemicals-regulation-under-reach
8 https://ec.europa.eu/info/files/industrial-products-questions-and-answers
9 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante
10 https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law
11 In de door de diensten van de Commissie gepubliceerde “nota’s over de brexit-voorbereidingen” is verduidelijkt dat een product dat vóór de terugtrekkingsdatum in de EU-27 in de handel is gebracht, ook nadien via de distributieketen in de EU-27 kan worden verkocht. Zie voor nadere bijzonderheden
de sectorspecifieke “nota’s over de brexit-voorbereidingen”.

d.

Preferentiële tarieven voor EU-producten in derde landen

Producten die worden uitgevoerd naar derde landen waarmee de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft, kunnen
onder een preferentieel (d.w.z. lager) tarief vallen als met een bewijs van oorsprong wordt aangetoond dat zij
voldoende “inhoud uit de EU” hebben volgens de toepasselijke oorsprongsregels12. Dit is bijvoorbeeld relevant
in de automobielsector (onder meer voor auto-onderdelen of andere onderdelen) en in de agrovoedingssector.
Na de brexit worden inputs van het VK in het eindproduct niet als inhoud uit de EU beschouwd.
Hebt u uw toeleveringsketens gecontroleerd op input uit het VK en hebt u die behandeld als “niet van oorsprong
uit de EU” met het oog op het behoud van een preferentieel uitvoertarief?

e.

Douaneregelingen

Voor de handhaving van fiscale voorschriften (rechten en indirecte belastingen, zoals btw en accijnzen) en
niet-fiscale voorschriften, d.w.z. de bescherming van de gezondheid, de beveiliging en de veiligheid van de
EU-burgers en de bescherming van het milieu, wordt douanetoezicht gehouden op alle goederen die de EU
binnenkomen of verlaten, en moeten zij een douaneprocedure doorlopen13.
Na de brexit is dit van toepassing op goederen die de EU binnenkomen uit /verlaten naar het VK. EORI-nummers
die door de douaneautoriteiten van het VK zijn toegewezen, en douanebeschikkingen van die autoriteiten op grond
van het EU-douanerecht (zoals vergunningen, bindende tariefinlichtingen en bindende oorsprongsinformatie)
zullen in de EU niet langer geldig zijn14.
Bent u vertrouwd met de douaneformaliteiten van de EU en de beschikbare vereenvoudigingen15 die na de brexit
van toepassing zullen zijn, met name indien u tot dusver weinig of geen ervaring had met handel met derde landen?

f.

Douanerechten

Om bepaalde buitenlandse goederen in de EU in het vrije verkeer te mogen brengen, moeten invoerrechten
worden betaald. Het bedrag aan rechten wordt berekend op basis van verschillende factoren, waaronder de
douanewaarde (d.w.z. de betaalde of te betalen prijs voor het goed, gecorrigeerd door andere factoren), de
indeling ervan en het toepasselijke tarief16.
Na de brexit moeten voor bepaalde goederen van oorsprong uit het VK invoerrechten worden betaald.
Bent u nagegaan of u na de brexit douanerechten zult moeten betalen (en kunt u de nodige informatie
verstrekken), met name indien u tot dusver weinig of geen ervaring had met handel met derde landen?

g.

Verboden en beperkingen

Voor de bescherming van met name de gezondheid en veiligheid van de EU-burgers en de bescherming van
het milieu, gelden voor de invoer in en uitvoer uit de EU van bepaalde goederen “verboden en beperkingen”17.
Het gaat om zeer uiteenlopende goederen, variërend van afval18 tot geneesmiddelen19, en van bepaalde
agrovoedingsproducten20 tot ruwe diamant, cultuurgoederen21 of bepaalde radioactieve materialen22.
Na de brexit gelden voor het VK de verboden en beperkingen voor de invoer uit en de uitvoer naar derde landen. Bovendien
zullen de vergunningen van het VK voor de in en uitvoer van goederen naar of vanuit de EU niet langer geldig zijn.
Bent u vertrouwd met de EU-regels inzake verboden en beperkingen die na de brexit van toepassing zullen zijn,
met name indien u tot dusver weinig of geen ervaring had met handel met derde landen?
12 https://ec.europa.eu/info/files/preferential-rules-origin
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-customs-matters-case-no-deal
13 https://ec.europa.eu/info/files/customs-and-indirect-taxation Zie ook de speciale brexit-checklist voor bedrijven: https://ec.europa.eu/taxation_
customs/uk_withdrawal#heading_1.
14 https://ec.europa.eu/info/files/guidance-customs-matters-case-no-deal
15 https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal
16 https://ec.europa.eu/info/files/eu-rules-customs-debt-and-customs-tariffs
17 https://ec.europa.eu/info/files/import-and-export-licences
18 https://ec.europa.eu/info/files/waste-law
19 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante
20 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#sante
21 https://ec.europa.eu/info/files/export-cultural-goods
22 https://ec.europa.eu/info/files/euratom

h.

Sanitaire en fytosanitaire controles

Voor de bescherming van de voedselveiligheid, de diergezondheid en het dierenwelzijn en van de sanitaire en
fytosanitaire status van de EU, worden levende dieren23, levensmiddelen24 en dierlijke producten en bepaalde
planten en plantaardige producten25 bij invoer systematisch gecontroleerd in speciale faciliteiten
(grensinspectieposten).
Hebt u ervoor gezorgd dat handelsartikelen die sanitaire en fytosanitaire controles moeten ondergaan,
handelsartikelen de EU binnenkomen via een grensinspectiepost die voor die artikelen erkend is?

2. Dienstverlening in de EU
a. Licenties en vergunningen
Ter wille van met name de consumentenbescherming en het consumentenvertrouwen en om een doeltreffende
handhaving van de EU-regels te waarborgen, is in veel economische gebieden voor het verlenen van diensten
in de EU een licentie of vergunning van een autoriteit van een EU-lidstaat vereist. Dit is met name het geval in
de vervoerssector26, de financiëledienstensector27, de audiovisuele sector28 en de energiesector29.
Na de brexit zullen licenties of vergunningen die door de autoriteiten van het VK zijn afgegeven, niet langer
in de hele EU geldig zijn. In sommige gevallen30 hangt de geldigheid in een bepaalde EU-lidstaat af van het
nationale recht.
Is uw bedrijf afhankelijk van een licentie of vergunning van de autoriteiten van het VK? Hebt u in de EU-27 een
aanvraag ingediend voor een soortgelijke licentie of vergunning of hebt u uw door het VK afgegeven licentie
of vergunning overgedragen naar een EU-27-autoriteit?
Hebt u als klant/cliënt gecontroleerd of uw dienstverlener over een licentie of vergunning voor het verlenen
van diensten in de EU beschikt?

b.

Grensoverschrijdende dienstverlening

Het vrij verrichten van diensten is een in de EU-Verdragen verankerde “fundamentele vrijheid”, die – binnen de
grenzen van het EU-recht – grensoverschrijdende dienstverlening in de hele EU mogelijk maakt31.
Na de brexit valt de verlening van diensten vanuit het VK aan de EU onder het recht van de EU en van de
lidstaten, rekening houdend met de verbintenissen inzake toegang en kwalificaties van de EU in het kader van
het WTO-recht. Dit is relevant in veel bedrijfssectoren, met name voor EU-bedrijven die een beroep blijven doen
op in het VK gevestigde dienstverleners.
Bent u nagegaan of u afhankelijk bent van diensten die worden verleend door in het VK gevestigde entiteiten?
Bent u nagegaan of u een beroep kunt blijven doen op grensoverschrijdende diensten vanuit het VK?

23
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31

https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_movements-live-animals
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#move
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_animal-transport
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#fisma
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#cnect
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#ener
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#fisma
https://ec.europa.eu/info/files/provision-services-and-posting-workers

c.

Beroepskwalificaties

Met het oog op het vrije verkeer van personen en het verrichten van diensten vergemakkelijkt het EU-recht de
erkenning in een lidstaat van de beroepskwalificaties die een EU-burger in een andere lidstaat heeft verworven32.
Na de brexit zal de erkenning van in het VK verworven beroepskwalificaties verlopen volgens de (nationale)
regels voor de erkenning van in derde landen verworven kwalificaties. De betrokken procedure is in veel gevallen
omslachtiger.
Hebt u vóór de brexit gezorgd voor de wederzijdse erkenning van uw in het VK verworven beroepskwalificaties?

3. Overige aspecten
a. Belasting over de toegevoegde waarde (goederen en diensten)33
De regels voor de betaling en de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) verschillen sterk
naargelang de levering/aankoop van goederen of diensten plaatsvindt binnen de EU of grensoverschrijdend
met een derde land34.
Na de brexit zijn de EU-regels voor grensoverschrijdende leveringen uit een derde land van toepassing.
Bent u op de hoogte van de nationale en de EU-regels die van toepassing zijn op grensoverschrijdende
leveringen naar/vanuit het VK? Dit is relevant voor zowel diensten als goederen.

b.

Merken en modellen, geografische aanduidingen, kwekersrechten

Intellectuele-eigendomsrechten worden in de hele EU beschermd dankzij unitaire handelsmerken en modellen35,
een EU-systeem van geografische aanduidingen36 en EU-regels inzake kwekersrechten37.
Na de brexit is de door deze rechten verleende bescherming niet langer van toepassing op het grondgebied
van het VK.
Hebt u de nodige stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw intellectuele-eigendomsrechten in het VK
onverminderd beschermd zijn?

c.

Contracten — jurisdictieclausules

Het EU-recht heeft het veel eenvoudiger gemaakt om beslissingen in burgerlijke en handelszaken in een andere
lidstaat te laten erkennen en uitvoeren38.
Na de brexit vallen de erkenning en de uitvoering van in het VK gewezen rechterlijke beslissingen onder de
(nationale) regels voor uitspraken van derde landen.
Hebt u uw keuze voor de jurisdictie van het VK in uw handelscontracten herbeoordeeld?

32
33
34
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38

https://ec.europa.eu/info/files/professional-qualifications
Voor accijnsgoederen, zie https://ec.europa.eu/info/files/guidance-excise-ongoing-movements-goods.
https://ec.europa.eu/info/files/value-added-tax-vat
https://ec.europa.eu/info/files/trademarks-and-designs
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_eu-food-law
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_plant-variety-rights
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#just

d.

Persoonsgegevens

Op grond van het EU-recht kunnen persoonsgegevens in alle EU-lidstaten zonder aanvullende vereisten worden
doorgegeven39.
Na de brexit gelden voor de doorgifte van persoonsgegevens van de EU naar het VK de regels voor de doorgifte
van gegevens aan derde landen. Dit is relevant in veel bedrijfssectoren, met name voor EU-bedrijven die een
beroep blijven doen op in het VK gevestigde datacentra.
Hebt u de nodige stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de EU-regels worden nageleefd wanneer u
persoonsgegevens naar het VK doorgeeft?

e.

In het VK geregistreerde ondernemingen

Op grond van het EU-recht kan een vennootschap die in een lidstaat is opgericht, in een andere lidstaat worden
erkend40.
Na de brexit zal de erkenning in de EU van in het VK opgerichte vennootschappen afhangen van de (nationale)
wetgeving voor ondernemingen die in een derde land zijn opgericht.
Hebt u voor uw in het VK opgerichte onderneming gecontroleerd of het op grond van het nationale recht
volstaat dat het hoofdbestuur of de hoofdvestiging in de EU is gevestigd om de status van EU-bedrijf te
behouden?

f.

Directe belastingen

Nationale regels inzake directe belastingen op ondernemingen moeten rekening houden met het EU-recht, met
inbegrip van harmonisatiemaatregelen in bepaalde grensoverschrijdende situaties.
Na de brexit zullen voor directe belastingen op ondernemingen in situaties waarbij het VK betrokken is, de
regels van toepassing zijn die gelden voor derde landen.
Hebt u de nodige stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de nationale regels voor directe belastingen
worden nageleefd in situaties waarbij het VK betrokken is?

39 https://ec.europa.eu/info/files/data-protection
40 https://ec.europa.eu/info/files/company-law
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