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De keuze van het Verenigd Koninkrijk om niet langer deel te nemen aan de eengemaakte markt en de douane-
unie van de EU en een einde te maken aan het vrije verkeer van personen, goederen en diensten met de EU 
vanaf 31 december 2020, betekent dat de betrekkingen tussen de EU en het VK vanaf die datum voor bedrijven 
aan beide zijden aanzienlijk zullen veranderen.

Deze veranderingen zijn onvermijdelijk ongeacht het resultaat van de lopende onderhandelingen 
tussen de EU en het VK en kunnen het bedrijfsleven, dat al te kampen heeft met de gevolgen van de COVID-
19-uitbraak, onder nog grotere druk zetten.

Deze checklist is bedoeld om bedrijven uit de EU die zakendoen in het Verenigd Koninkrijk (VK) en/of bedrijven 
uit het VK die zakendoen in de EU, te helpen hun staat van paraatheid te controleren voor 1 januari 2021.

De lijst bevat een overzicht van de belangrijkste gebieden waarop op 1 januari 2021 in elk geval veranderingen 
zullen optreden, ongeacht of er nu wel of geen overeenkomst wordt gesloten over een toekomstig partnerschap 
inzake economie en veiligheid. De voornaamste kwesties komen aan bod, maar de lijst is zeker niet uitputtend.

Aanvullende richtsnoeren zijn te vinden in de mededeling van de Commissie “Gereedmaken voor veranderingen” (1), 
alsook in de sectorale nota’s over de brexitvoorbereidingen voor stakeholders die de diensten van de Commissie 
hebben gepubliceerd en die beschikbaar zijn op:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/
getting-ready-end-transition-period_en#readiness-notices

Het is van essentieel belang dat alle ondernemingen deze brede en ingrijpende veranderingen voorbereiden en 
alle noodzakelijke besluiten nemen en alle vereiste administratieve maatregelen afronden vóór 31 december 
2020.

(1) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — 
Gereedmaken voor veranderingen. Mededeling over de gereedheid aan het einde van de overgangsperiode die is overeengekomen tussen de Europese 
Unie en het Verenigd Koninkrijk, COM(2020) 324 final, 9 juli 2020, https://ec.europa.eu/info/publications/getting-ready-changes-communication-readiness-
end-transition-period-between-european-union-and-united-kingdom
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HANDEL IN GOEDEREN (2)

Verplichtingen van de importeur/exporteur
Volgens het EU-recht hebben bedrijven verschillende verantwoordelijkheden, afhankelijk van hun plaats 
in de toeleveringsketen (bv. fabrikant, importeur, groothandelaar enz.).

Per 1 januari 2021 zullen EU-bedrijven die momenteel goederen uit het Verenigd Koninkrijk kopen, importeurs 
worden, terwijl bedrijven die momenteel goederen in het Verenigd Koninkrijk distribueren, exporteurs zullen worden. 
Dit betekent dat ze moeten voldoen aan een nieuwe reeks verplichtingen, zoals vastgelegd in de regelgeving 
van de Unie.

Ben ik vertrouwd met de verplichtingen van een importeur/exporteur, zoals vastgelegd in de regelgeving 
van de Unie, vooral als ik tot dusver weinig of geen ervaring heb gehad met handel met derde landen?

Douaneformaliteiten en -controles inzake goederen
Per 1 januari 2021 zullen de douaneregels die volgens het EU-recht van toepassing zijn, gelden voor 
alle goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk het douanegebied van de EU binnenkomen of vanuit 
dat douanegebied naar het Verenigd Koninkrijk worden vervoerd. Zelfs indien er een ambitieuze 

vrijhandelszone tussen de EU en het VK wordt ingevoerd, die zou voorzien in nultarieven en nulquota voor goederen, 
en samenwerking op het gebied van douane en regelgeving wordt opgezet, zullen alle producten die tussen de EU 
en het Verenigd Koninkrijk worden verhandeld, onderworpen zijn aan alle toepasselijke controles op de naleving 
en invoercontroles om veiligheids-, gezondheids- en andere redenen van openbare orde.

Ben ik vertrouwd met de douaneformaliteiten van de EU die na de brexit van toepassing zullen zijn, met 
name als ik tot dusver weinig of geen ervaring heb gehad met handel met derde landen?
Zijn mijn toeleveringsketens voorbereid op de langere termijnen die uit deze bijkomende formaliteiten en 
procedures voortvloeien?

Oorsprongsregels
Per 1 januari 2021 zullen bedrijven de oorsprong van de goederen die ze verhandelen, moeten 
aantonen om aanspraak te kunnen maken op een preferentiële behandeling in het kader van 
een eventuele toekomstige overeenkomst tussen de EU en het VK. Voor goederen die niet aan de 

oorsprongsvereisten voldoen, zullen douanerechten verschuldigd zijn, zelfs als er een handelsovereenkomst tussen 
de EU en het VK met nultarieven en nulcontingenten komt. Een en ander is ook van invloed op de handel tussen 
de EU en haar preferentiële partners, omdat VK-content (zowel materiaal als be- en verwerking) het predicaat 
“niet van oorsprong” zal krijgen in het kader van preferentiële handelsregelingen van de Unie.

Ben ik vertrouwd met de toepasselijke procedures en documenten om de oorsprongsstatus van de goederen 
aan te tonen?
Heb ik mijn leveranciersverklaringen, inclusief langlopende leveranciersverklaringen, dienovereenkomstig 
aangepast?

Btw en accijnzen
Per 1 januari 2021 zullen de regels voor de betaling en de teruggaaf van de belasting over de 
toegevoegde waarde (btw) veranderen. Dit geldt voor zowel diensten als goederen. Bij de invoer van 
accijnsgoederen (alcoholische dranken, tabaksproducten enz.) in het btw-gebied van de Europese 

Unie vanuit het Verenigd Koninkrijk zullen accijnzen verschuldigd zijn.

Ben ik vertrouwd met de toepasselijke btw-procedures?
Heb ik in de organisatie van mijn toeleveringsketen rekening gehouden met de langere termijnen die uit 
deze bijkomende formaliteiten en procedures voortvloeien?

(2) De in dit deel beschreven veranderingen gelden niet voor de handel tussen de EU en Noord-Ierland. Daarop is na afloop van de overgangsperiode het 
protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, dat een integrerend deel uitmaakt van het terugtrekkingsakkoord, van toepassing, naast een eventuele overeenkomst 
inzake een toekomstig partnerschap, mits de Noord-Ierse wetgevende vergadering vier jaar na het einde van de overgangsperiode ermee instemt dat de 
toepassing van het protocol wordt voortgezet.



Certificaten, vergunningen, merking of etikettering
Per 1 januari 2021 zullen vergunningen voor het in de handel brengen die door de VK-autoriteiten zijn 
verleend, niet langer geldig zijn om producten in de handel te brengen op de markt van de Unie. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat een auto met een typegoedkeuring van het Verenigd Koninkrijk niet meer 

in de eengemaakte markt mag worden verkocht.

Wanneer EU-wetgeving voorschrijft dat een bepaald product moet worden gecertificeerd door een in de EU 
aangemelde instantie, wat bijvoorbeeld het geval is bij medische uitrusting, machines of bouwproducten, mag 
dat product niet meer in de Unie worden verkocht als het door een in het VK gevestigde instantie is gecertificeerd.

Zo zal ook merking of etikettering van in de Unie in de handel gebrachte goederen die verwijst naar in het Verenigd 
Koninkrijk gevestigde instanties of personen, niet meer voldoen aan de etiketteringseisen van de Unie.

Heb ik mijn certificaten en vergunningen van een in het VK gevestigde instantie of autoriteit overgedragen 
naar een in de EU-27 gevestigde instantie of autoriteit, of heb ik nieuwe certificaten en vergunningen 
aangevraagd?
Heb ik ervoor gezorgd dat mijn producten die in de EU in de handel worden gebracht, correct zijn geëtiketteerd 
en gemerkt?

Reagentia
Per 1 januari 2021 zijn de EU-voorschriften voor de registratie en beoordeling van en de autorisatie 
en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) niet meer van toepassing in het Verenigd 
Koninkrijk. Registraties met betrekking tot fabrikanten en producenten die in het Verenigd Koninkrijk 

zijn gevestigd, zullen dan niet meer geldig zijn in de EU.

Heb ik ervoor gezorgd dat mijn stoffen bij een fabrikant of importeur in de EU zijn geregistreerd of heb ik 
een “enige vertegenwoordiger” in de EU aangewezen als officiële registrant van de stof?
Heb ik als downstreamgebruiker gecontroleerd of de door mij gebruikte stoffen naar behoren zijn geregistreerd?

VERLENEN VAN DIENSTEN
Per 1 januari 2021 zullen vergunningen die door de VK-autoriteiten zijn verleend in het kader van de eengemaakte 
markt van de EU, niet meer geldig zijn in de EU. Dit is met name van belang voor de sectoren financiële diensten, 
vervoer, audiovisuele media en energiediensten.

Om toegang te krijgen tot de Uniemarkt, moeten VK-dienstverrichters en beroepsbeoefenaren die in het Verenigd 
Koninkrijk zijn gevestigd, aantonen dat ze voldoen aan de regels, procedures en/of vergunningen die betrekking 
hebben op het verrichten van diensten in de EU door buitenlandse onderdanen en/of bedrijven die buiten de EU 
zijn gevestigd. Die eisen zijn vaak vastgelegd in nationale regelingen. Dienstverleners en beroepsbeoefenaren uit 
de EU die in de Unie zijn gevestigd en in het Verenigd Koninkrijk opereren, zullen moeten aantonen dat ze aan 
alle relevante VK-regels voldoen.

Heb ik onderzocht of ik afhankelijk ben van of kan blijven rekenen op diensten die worden verleend door 
in het VK gevestigde entiteiten?
Is mijn bedrijf afhankelijk van een licentie of vergunning van de autoriteiten van het VK? Heb ik in de EU-27 
een aanvraag ingediend voor een soortgelijke licentie of vergunning of heb ik mijn door het VK afgegeven 
licentie of vergunning overgedragen naar een EU-27-autoriteit?
Heb ik als cliënt/afnemer van diensten gecontroleerd of mijn dienstverlener beschikt over een licentie of 
vergunning voor het verlenen van diensten in de EU?



Financiële diensten
Per 1 januari 2021 verliezen de vergunningen om vanuit het Verenigd Koninkrijk diensten in de 
gehele EU te verrichten, hun geldigheid. Het blijft mogelijk om vanuit het Verenigd Koninkrijk 
diensten te verlenen aan de EU, maar dan op basis van de voor derde landen geldende regels van 

de betrokken lidstaat.

Heb ik onderzocht of ik afhankelijk ben van of kan blijven rekenen op dienstverleners van financiële 
diensten uit het VK?
Als ik activiteiten heb in het Verenigd Koninkrijk, ben ik vertrouwd met de regels van het Verenigd Koninkrijk 
voor het verlenen van financiële diensten?

Luchtvaart
Per 1 januari 2021 zullen luchtvaartmaatschappijen met een exploitatievergunning voor commercieel 
vervoer van reizigers, post en/of vracht door de lucht die door de vergunningverlenende VK-
autoriteit is verleend, geen luchtvervoersdiensten meer kunnen aanbieden in de Europese Unie. 

Luchtvaartmaatschappijen en houders van luchtvaartveiligheidscertificaten uit de EU moeten ervoor zorgen 
dat ze voldoen en blijven voldoen aan de EU-eisen, inclusief de voor luchtvaartmaatschappijen geldende eisen 
op het gebied van de hoofdvestiging en de EU-meerderheidseigendom en -zeggenschap, alsmede aan het EU-
acquis op het gebied van luchtvaartveiligheid.

Ben ik op de hoogte van alle geldende certificatievereisten en voldoe ik daaraan?

Wegvervoerders
Per 1 januari 2021 beschikken in het Verenigd Koninkrijk gevestigde wegvervoerders niet langer 
over een communautaire vergunning. Ze komen dus niet meer in aanmerking voor de rechten 
van automatische toegang tot de eengemaakte markt die verbonden zijn aan een dergelijke 

vergunning, en met name het recht van EU-exploitanten om ritten te verzorgen en goederen te vervoeren in 
de hele EU.

Vervoersexploitanten en logistieke ondernemingen zullen te maken krijgen met veranderingen in de vereiste 
formaliteiten voor het overschrijden van de grens tussen het VK en de EU (3). De grensformaliteiten zullen ook 
gevolgen hebben voor chauffeurs, passagiers en grensarbeiders. Daarbij gaat het onder meer om personencontroles 
aan de grens: verificatie van de toegangs- en verblijfsvoorwaarden, afstempelen van paspoorten en eventuele 
visumverplichtingen.

Ben ik op de hoogte van alle geldende certificatievereisten en voldoe ik daaraan?
Heb ik in de organisatie van mijn toeleveringsketen rekening gehouden met de langere termijnen die uit 
deze bijkomende grenscontroles en -formaliteiten voortvloeien?

Beroepskwalificaties
Per 1 januari 2021 valt het VK niet langer onder de EU-regels inzake de erkenning van beroepskwalificaties. 
Onderdanen van het VK zullen hun kwalificaties, ongeacht waar ze die hebben behaald, in de betrokken 
lidstaat officieel moeten laten erkennen op basis van de regels van dat land voor de erkenning 

van kwalificaties uit derde landen. Hetzelfde geldt voor EU-burgers met in het Verenigd Koninkrijk behaalde 
kwalificaties. De betrokken procedure brengt in veel gevallen meer rompslomp met zich mee.

Heb ik of hebben mijn personeelsleden de wederzijdse erkenning verkregen van in het VK verworven 
beroepskwalificaties?

(3) Met uitzondering van Noord-Ierland, dat overeenkomstig het protocol betreffende Ierland en Noord-Ierland een beperkte reeks voorschriften van de 
Unie zal blijven volgen om (douane)controles op het eiland Ierland te voorkomen.



ENERGIE
Per 1 januari 2021 zal het natuurlijk nog steeds mogelijk zijn de elektriciteits- en gasinterconnectoren 
te gebruiken, maar zal het Verenigd Koninkrijk niet langer deelnemen aan de specifieke platforms 
van de Unie. In plaats daarvan zullen alternatieve oplossingen worden gebruikt voor de handel in 
elektriciteit via interconnectoren met Groot-Brittannië (4). Hierdoor kan de handel in elektriciteit 
worden voortgezet, zij het niet even efficiënt als momenteel binnen de eengemaakte markt.

Heb ik gecontroleerd of ik gebruik kan maken van de handel over elektriciteitsinterconnectoren met 
Groot-Brittannië, en heb ik de nodige maatregelen genomen om me aan te passen aan het nieuwe 
regelgevingskader?

VENNOOTSCHAPSRECHT EN BURGERLIJK RECHT
In het VK geregistreerde ondernemingen
Per 1 januari 2021 zullen in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde vennootschappen vennootschappen 
uit een derde land worden en niet langer automatisch worden erkend. De erkenning ervan wordt 
onderworpen aan het nationale recht voor in een derde land geregistreerde vennootschappen. 
Vestigingen in de EU van in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde vennootschappen zullen vestigingen 

van vennootschappen uit een derde land zijn. Dochterondernemingen in de Unie van vennootschappen uit het 
Verenigd Koninkrijk zijn in beginsel EU-bedrijven waarop alle relevante wetgeving van de Unie en de lidstaten 
van toepassing zal blijven.

Heb ik voor mijn in het VK opgerichte onderneming gecontroleerd of het op grond van het nationale 
recht voldoende is dat het hoofdbestuur of de hoofdvestiging in de EU is gevestigd om de status van 
EU-bedrijf te behouden?

Contracten — jurisdictieclausules
Per 1 januari 2021 zullen de Unieregels die de grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging 
van vonnissen in de EU en in het Verenigd Koninkrijk tijdens de overgangsperiode vergemakkelijken, 
niet langer van toepassing zijn (5). Beslissingen van een rechter in het Verenigd Koninkrijk zullen in 
vergelijking met de huidige situatie wellicht niet langer snel uitvoerbaar zijn in de Europese Unie.

Hebt u uw keuze voor de jurisdictie van het VK in uw handelscontracten opnieuw bekeken?

ANDERE ASPECTEN: GEGEVENSRECHTEN, DIGITALE RECHTEN 
EN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Merken en modellen, geografische aanduidingen, kwekersrechten
Per 1 januari 2021 zullen de bestaande unitaire intellectuele-eigendomsrechten van de EU (Uniemerken, 
Gemeenschapsmodellen, communautaire kwekersrechten en geografische aanduidingen) krachtens 
het terugtrekkingsakkoord beschermd blijven, maar zullen alle nieuwe unitaire EU-rechten een 

beperkte territoriale reikwijdte hebben, aangezien deze niet langer zullen gelden in het Verenigd Koninkrijk (6).

Heb ik de nodige stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat mijn intellectuele-eigendomsrechten in 
het VK onverminderd beschermd blijven?

(4) Dit is niet van toepassing op de elektriciteitsinterconnectoren tussen Noord-Ierland en Ierland, aangezien Noord-Ierland overeenkomstig artikel 9 van 
het protocol betreffende Ierland en Noord-Ierland zal blijven deelnemen aan de geïntegreerde eengemaakte elektriciteitsmarkt op het eiland Ierland.

(5) Ook moet worden opgemerkt dat het EU-platform voor onlinegeschillenbeslechting per 1 januari 2021 niet langer beschikbaar zal zijn voor de 
buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen in de Europese Unie wonende consumenten en in het Verenigd Koninkrijk gevestigde handelaren.

(6) Bestaande unitaire rechten worden krachtens de artikelen 54 en 57 van het terugtrekkingsakkoord in het Verenigd Koninkrijk beschermd door omzetting 
in rechten van het Verenigd Koninkrijk.



WAAR VIND IK MEER INFORMATIE EN WIE KAN ME HELPEN?

De website van de Europese Commissie bevat meer dan zeventig nota’s over brexitvoorbereidingen, die 
een breed scala van economische sectoren bestrijken. Deze zijn bedoeld om alle marktdeelnemers te 
helpen bij hun voorbereiding. Ze worden voortdurend geactualiseerd met bijkomende sectoren en 
informatie, en zullen in alle EU-talen worden vertaald.

Kijk op de websites van de diensten en agentschappen van de Europese Commissie die actief zijn op het 
voor u en uw onderneming relevante gebied.

Voor meer informatie en hulp kunt u contact opnemen met uw nationale autoriteiten, uw plaatselijke 
kamer van koophandel of uw brancheorganisatie.

Persoonsgegevens
Per 1 januari 2021 moet bij de doorgifte van persoonsgegevens uit de EU aan het Verenigd 
Koninkrijk worden voldaan aan de regels met betrekking tot gegevensdoorgifte aan derde landen, 
zoals vastgesteld in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU (7) of in de 
richtlijn rechtshandhaving (8).

Dit geldt voor veel bedrijfssectoren, met name voor EU-bedrijven die een beroep blijven doen op in het VK 
gevestigde datacentra.

Heb ik de nodige stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de EU-regels worden nageleefd wanneer 
persoonsgegevens aan het VK worden doorgegeven?

(7) Verordening (EU) 2016/679, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX:32016R0679
(8) Richtlijn (EU) 2016/680, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
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