
FIT: Dossier brexit 
  
Indien op 29 maart 2019 het onderhandelde terugtrekkingsverdrag met de overgangsperiode niet in 
werking treedt en we in een harde brexit belanden, dan zullen in principe vanaf 30 maart 
douaneformaliteiten en invoerrechten van kracht worden bij export van goederen naar en import van 
goederen vanuit het VK. Alle EU lidstaten en dus ook België worden dan een “derde land” in de ogen 
van het VK. Omgekeerd wordt het VK ook een derde land voor de EU. De manier van handel drijven 
met het VK zal dus vergelijkbaar worden als handel drijven met andere derde landen, waar de EU 
geen handelsakkoord mee heeft, zoals bijvoorbeeld met de Verenigde Staten. Vanuit het standpunt van 
de douane zijn leveringen aan het VK dan geen intracommunautaire levering meer, maar een echte 
uitvoer.   
  
  
Invoer van levende dieren in het VK  
  
Indien het VK de EU verlaat zonder een akkoord, zal de Britse overheid bij aanvang van de brexit geen 
wijzigingen doorvoeren aan de huidige invoercontroles op levende dieren van Europese oorsprong. 
  
De principes die de Britse douane aan de grens zal toepassen vanaf 30 maart 2019 bij een no deal brexit 
bij invoer op levende dieren van Europese oorsprong: 
  

• Levende dieren kunnen het VK binnenkomen via eender welk punt van aankomst. Het is dus 
niet nodig om deze dieren binnen te brengen via een specifieke BIP (Border Inspection Post). 

• Levende dieren afkomstig uit Europa die momenteel met een ITAHC (Intra Trade Animal 
Health Certificate) gezondheidscertificaat (aan te vragen via TRACE) in het VK mogen 
binnenkomen, zullen bij een no deal brexit over een ander gelijkaardig VK 
gezondheidscertificaat moeten beschikken. De Britse autoriteiten zullen met de Belgische 
autoriteiten afspreken welk gezondheidscertificaat gebruikt moet worden. Indien de dieren reeds 
een ITAHC hebben, dan zal het VK dit certificaat aanvaarden tot 6 maanden na de dag van de 
brexit. 

  
De Britse importeur zal verantwoordelijk zijn voor de volgende stappen: 

• APHA (Animal & Plant Health Agency) minstens 24 uur op voorhand verwittigen van de 
verzending en de verwachte datum van aankomst in het VK. Dit agentschap geeft dan een uniek 
notificatienummer UNN (Unique Notification Number) aan de importeur. 

• De Europese erkende dierenarts (OV – Official Veterinarian) dit Brits notificatienummer 
bezorgen. Dit notificatienummer moet de dierenarts invullen op het Brits 
gezondheidscertificaat. 

• Het Brits gezondheidscertificaat volledig ingevuld bezorgen aan het APHA. 
  

Voor meer informatie over het importeren van levende dieren in het VK kan u de volgende webpagina 
van de Britse overheid raadplegen:  
  
https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-
animal-origin-after-eu-exit 
  
Voor meer informatie kan u contact opnemen met het APHA van de Britse overheid. 
  
Invoertarieven 
  
Het VK heeft een eigen schema met tarieven neergelegd bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en 
wacht op goedkeuring ervan. Voor Europese en Vlaamse exportproducten worden dan in het VK de 
tarieven van de ‘meest begunstigde natie/MFN most favoured nation’ van kracht. Het VK is van plan 
dan dezelfde invoertarieven toe te passen die de EU momenteel reeds heft op producten van derde 
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landen buiten de EU en waar geen handelsverdrag mee afgesloten is. De tarieven die de EU nu toepast 
op producten van derde landen zijn gekend.   
  
Hoe kan u de tarieven opzoeken? 
Het VK heeft de invoertarieven die ze gaan hanteren nog nergens officieel gepubliceerd. U kan nu 
alvast in de volgende databases een verkennend onderzoek doen waarbij u zicht krijgt op 
invoertarieven die het VK zal gebruiken bij een harde brexit. Er zijn twee manieren waarop u uw 
verkennend onderzoek kan uitvoeren.   
  

I. EU Market Access Database: opzoeken MFN-invoertarief EU  
  

Om een idee te hebben van het tarief dat het VK zal hanteren bij een hard brexit, gaat u kijken 
naar de tarieven die de EU nu reeds aanrekent voor ingevoerde producten uit derde landen 
met MFN status. Zoals gezegd zal het VK dezelfde invoerrechten hanteren als de EU. Dit 
vindt u terug onder het “import” deel van de MADB – Market Access Database – van de 
Europese Commissie: http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm   
Om het tarief op te zoeken, heeft u uw HS code nodig. U moet ook een land kiezen van waar 
het product komt. Opgelet, als land kiest u niet het Verenigd Koninkrijk, omdat het VK 
momenteel nog deel uitmaakt van de Europese Unie. Om het tarief te kennen moet u een ander 
land kiezen dat momenteel de MFN status heeft. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten.   

  
Na het intikken van de HS code en het kiezen van het land (bijvoorbeeld de VS), klikt u op 
“Search” en het tarief zal tevoorschijn komen. Soms werkt de HS code niet, dan kan u de HS 
code opzoeken door op “Find my product” te klikken.   

  
  

II. UK Trade Tariff Commodities database  
  
Anderzijds is er de database met douanetarieven van de Britse overheid.   
https://www.gov.uk/trade-tariff   
Klik op “Start now” en voeg uw HS code in of selecteer het product in de lijst onderaan.   
U krijgt zowel een BTW tarief als een invoertarief voor “third country” te zien.  
   
Indien we in een harde brexit terecht komen, dan zal het VK de werkelijk geldende tarieven op 
de eigen website publiceren vanaf 30 maart 2019.  Dus pas vanaf 30 maart 2019 zal u op de 
website van de Britse overheid de definitieve tarieven terugvinden. Wij kunnen u op dit moment 
dus geen sluitende garantie geven dat dit de tarieven gaan zijn, maar de kans is zeer groot. Het 
zijn dus ook de best mogelijke  tarieven om te gebruiken bij financiële projecties. Tijdens een 
recent gesprek met de Britse douane weigerden ze dit alles ook te confirmeren en gaven aan dat 
ze de tarieven zullen publiceren wanneer die beschikbaar zijn.  
  
Wanneer de beide tarieven overeen komen in beide databases, zullen ze de juiste zijn.   

  
Aandachtspunten 
  
Wij raden u aan onze website www.brexitready.be te raadplegen. Daar kan u nog meer lezen over hoe 
u zich nu al kan voorbereiden op brexit.  
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