
Seminarie: Klaar voor de brexit? 
De brexit nadert met rasse schreden. Om u te helpen uw bedrijf maximaal voor te bereiden 
op de mogelijke impact, lanceert de Vlaamse regering een brexit-actieplan. Compleet met 
een reeks seminaries om u te wapenen met relevante inzichten en waardevol advies. 

Wat 
Seminarie 

Doelsector 
Alle sectoren 

Doelmarkt 
Verenigd Koninkrijk 

Wanneer 
Maandag 7 januari 2019 

Waar 
Zeebrugge 

Wie kan deelnemen 
Vestigingen van bedrijven en organisaties in het Vlaams Gewest. 

Organisatie 
Flanders Investment & Trade, samen met VLAIO en FOD Financiën - Adm. Douane en 
Accijnzen. 

Op maandag 7 januari 2019 organiseert Flanders Investment & Trade (FIT) het kick-off 
seminarie in Zeebrugge, samen met het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen 
(VLAIO) en middenveldorganisaties zoals Voka en UNIZO. Vlaams minister-president Geert 
Bourgeois en federaal minister voor Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van 
Overtveldt tekenen present. 

Programma 

• 15.30 Ontvangst en netwerkreceptie. 
• 16.00 Verwelkoming en inleiding – Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van 

Flanders Investment & Trade (FIT). 
• 16.05 Standpunt en brexit-actieplan van de Vlaamse regering – Geert Bourgeois, 

Vlaams minister-president en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend 
Erfgoed 

• 16.15 Economische context: dienstverlening en facilitering door de dienst Douane en 
Accijnzen – Johan Van Overtveldt, minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding 



• 16.25 Handel drijven met het VK na de brexit – Tonia Van de Vyver, brexit-
coördinator bij FIT. 

• 16.45 Brexit en het integrale dienstenaanbod van Flanders Investment & Trade (FIT) 
– Dirk Van Steerteghem, afdelingshoofd Internationale Handel bij FIT. 

• 17.05 Agentschap Innoveren en Ondernemen als partner voor uw brexit 
businesscase – Koen Verhaeghe, bedrijfsadviseur bij VLAIO. 

• 17.25 Brexit: impact op douane- en accijnsprocessen – Kristian Vanderwaeren, 
administrateur-generaal bij de FOD Financiën. 

• 17.55 Slotwoord en conclusie – Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van FIT. 
• 18.00 Netwerkreceptie met mogelijkheid tot het stellen van individuele vragen en 

prikken van persoonlijke afspraken met de experten. 
• 19.30 Einde. 

Na de kick-off sessie op 7 januari zullen er nog andere brexit-seminaries georganiseerd 
worden in elke Vlaamse provincie. Hiervoor wordt samengewerkt met strategische 
middenveldorganisaties. 

Interesse? 
De inschrijvingen zijn nog niet opgestart. 

Meld alvast uw interesse. Wij brengen u dan op de hoogte zodra inschrijven mogelijk is. 
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