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Op vrijdag 29 maart 2019 om middernacht verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU).
Dat is precies twee jaar nadat het land de Europese Raad kennis heeft gegeven van zijn voornemen uit
de EU te stappen.
Vanaf 30 maart 2019 is het VK een zogeheten derde land. Het is hoog tijd dat het bedrijfsleven in de EU
voorbereidingen treft voor de terugtrekking van het VK indien dat nog niet is gebeurd.

1. U MOET ZICH VOORBEREIDEN OP 30 MAART 2019
Indien het terugtrekkingsakkoord vóór 30 maart 2019 wordt geratificeerd, zullen de meeste wettelijke gevolgen
van de brexit gelden vanaf 1 januari 2021, d.w.z. na een overgangsperiode van 21 maanden waarvan de
voorwaarden in het terugtrekkingsakkoord worden vastgelegd.
Zonder terugtrekkingsakkoord zal er geen overgangsperiode zijn en zal de EU-wetgeving vanaf 30 maart 2019
niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk.
De onderhandelingen tussen de EU en het VK over de inhoud van het terugtrekkingsakkoord zijn nog aan de gang.
Nadat de onderhandelingen zijn afgerond, moet het terugtrekkingsakkoord worden geratificeerd. Over de toekomstige
betrekkingen tussen de EU en het VK kan pas worden onderhandeld nadat het VK de EU heeft verlaten.
Zelfs als het terugtrekkingsakkoord wordt geratificeerd en er tijdens de overgangsperiode met succes een akkoord over
de toekomstige betrekkingen wordt gesloten, zal de relatie anders zijn dan die met een lidstaat van de EU.
Daarom moeten alle betrokken bedrijven voorbereidingen treffen, alle nodige besluiten nemen en alle
vereiste administratieve maatregelen voltooien vóór 30 maart 2019 om ontregeling te voorkomen.

2. VERANTWOORDELIJKHEDEN IN DE
TOELEVERINGSKETEN
De verantwoordelijkheid van bedrijven in het EU-recht verschilt volgens hun plaats in de toeleveringsketen (fabrikant
- importeur - groothandelaar, enz.). Een bedrijf uit de EU27 dat bijvoorbeeld goederen aankoopt in het Verenigd
Koninkrijk en als importeur in de zin van de productwetgeving van de EU wordt beschouwd, zal na de brexit met andere
verplichtingen uit hoofde van het EU-recht rekening moeten houden. Als u producten uit het Verenigd Koninkrijk betrekt,
dient u nu na te gaan welke verantwoordelijkheid u volgens het EU-recht heeft.

3. CERTIFICATEN, VERGUNNINGEN EN GOEDKEURINGEN
Indien uw activiteit afhankelijk is van certificaten, vergunningen of goedkeuringen die zijn afgegeven door de Britse
autoriteiten of door instanties in het Verenigd Koninkrijk – of die in het bezit zijn van iemand die in het Verenigd Koninkrijk
is gevestigd, is het mogelijk dat deze na de brexit niet meer geldig zijn. Het kan nodig zijn dat u deze overbrengt of dat
u nieuwe aanvraagt bij een autoriteit of instantie in de EU27. Dit is met name het geval voor certificaten, vergunningen
en goedkeuringen die zijn afgegeven voor goederen (bv. in de automobielsector of in de sector medische hulpmiddelen)
en voor diensten (bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, omroep of de financiële sector). U moet nu alle noodzakelijke
maatregelen nemen om de overdracht van certificaten, vergunningen of goedkeuringen die zijn afgegeven in het
Verenigd Koninkrijk naar de EU27 te regelen of om nieuwe te verkrijgen.

4. DOUANE, BTW EN ACCIJNS
Voor douane en indirecte belastingen maakt het een heel verschil uit of goederen binnen de EU of naar/uit een derde
land worden verzonden. Zakendoen met het VK zal na de brexit een stuk complexer zijn wat betreft douane- en btwprocedures. Als u zaken doet met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, dient u zich vertrouwd te maken met de procedures
en regels van de EU die na de brexit van toepassing zullen zijn, met name als u tot dusver weinig of geen ervaring had
met handel met derde landen.

5. OORSPRONGSREGELS
Bij de uitvoer van producten naar derde landen waarmee de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten, kunnen
exporteurs een preferentieel tarief genieten als de producten voldoende “inhoud uit de EU” hebben volgens de
oorsprongsregels. Na de brexit zal input van het Verenigd Koninkrijk in het eindproduct niet meer worden beschouwd
als inhoud uit de EU. U doet er daarom goed aan uw toeleveringsketens door te lichten en alle Britse input als “nietoorsprongsverlenend” te behandelen om de EU-preferentiële oorsprong van uw goederen te waarborgen.

6. VERBODEN EN BEPERKINGEN VOOR DE INVOER/			
		
UITVOER VAN GOEDEREN
Ter bescherming van de gezondheid en veiligheid en het milieu beperken de EU-regels de in- en uitvoer van bepaalde
goederen van en naar derde landen – bijvoorbeeld van levende dieren, producten van dierlijke oorsprong en bepaalde
planten en plantaardige producten, zoals houten verpakkingsmateriaal. Invoer/uitvoer van bepaalde producten is
onderworpen aan specifieke vergunningen of meldingen; dit is het geval voor radioactief materiaal, afvalstoffen en
sommige chemische stoffen. Na de brexit zullen goederen die bestemd zijn voor of afkomstig zijn uit het Verenigd
Koninkrijk onder deze regels van de EU vallen. U moet de nodige maatregelen treffen om de naleving van de EUverbodsbepalingen en beperkingen voor invoer/uitvoer te waarborgen.

7. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
Momenteel kunnen persoonsgegevens vrij worden uitgewisseld tussen de lidstaten van de EU. Na de brexit zal het
verstrekken van persoonsgegevens vanuit de EU aan het Verenigd Koninkrijk nog steeds mogelijk zijn, zij het onder
specifieke, in de EU-wetgeving vastgelegde voorwaarden. Bedrijven die momenteel persoonsgegevens meedelen aan
het Verenigd Koninkrijk, moeten zich ervan bewust zijn dat dit “doorgifte” van persoonsgegevens naar een derde land zal
worden. Indien het niveau van bescherming van persoonsgegevens in het VK in wezen gelijkwaardig is aan dat van de
EU en aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit nemen waarmee
persoonsgegevens zonder beperkingen naar het VK kunnen worden doorgegeven. Bedrijven moeten echter beoordelen
of er bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze doorgiften mogelijk
blijven.

RAADPLEEG DE KENNISGEVINGEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE TER
VOORBEREIDING
De brexit kan nog op vele andere manieren gevolgen hebben voor het bedrijfsleven in de EU27. Gedacht
kan worden aan de regels voor bedrijven die alleen in het VK geregistreerd zijn, maar activiteiten uitoefenen
in de EU27, de overeenstemming van goederen die op de markt van de EU worden gebracht, de keuze van
controleurs, de keuze van de bevoegde rechter in contracten en de erkenning van beroepskwalificaties.
Raadpleeg de kennisgevingen1 van de Europese Commissie ter voorbereiding en win advies in als deze
veranderingen gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijf.

WAAR KAN IK MEER INFORMATIE VINDEN EN WIE KAN MIJ HELPEN?
Op de website van de Europese Commissie staan ruim 60 kennisgevingen2 betreffende zeer
uiteenlopende economische sectoren. Zij zijn bedoeld om alle marktdeelnemers te helpen zich voor te
bereiden.
Raadpleeg de websites van de diensten en agentschappen3 van de Europese Commissie die bevoegd
zijn voor het gebied dat u of uw bedrijf aanbelangt.
Gelieve voor nadere informatie en bijstand contact op te nemen met de overheid van uw lidstaat, de
lokale kamer van koophandel of uw brancheorganisatie.

Dit document dient uitsluitend ter informatie en heeft geen juridische waarde. Het staat los van de onderhandelingen
over het terugtrekkingsakkoord en de gesprekken over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_nl
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_nl
https://ec.europa.eu/info/departments_nl
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