
Tips voor ondernemingen bij de 
voorbereidingen op de Brexit

INVOER van levende dieren en goederen uit het VK

Vervul douaneformaliteiten
Neem ruim op voorhand contact op met de douane en informeer naar wat er zal veranderen: 
https://fi nancien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit  

Neem eventueel contact op met een douaneagentschap dat u kan adviseren over de volledige 
afhandeling van het invoerproces (invoercontrole, douanedocumenten en -formaliteiten, …) .

Informeer u over de invoereisen van de EU
Voor levende dieren en bepaalde goederen zoals dierlijke producten, planten, plantaardige producten en 
diervoeders zijn er specifi eke invoereisen. Vanaf januari 2021 zullen ook levende dieren en goederen uit het 
VK aan bepaalde invoereisen moeten voldoen! Meer details over de Europese invoereisen via: 
http://www.favv.be/brexit/nl/invoer 
Toch nog vragen? Raadpleeg onze FAQ: http://www.favv.be/brexit/nl/algemeen/faq/
Of contacteer ons via: brexit@favv.be  

Regel de invoer in de EU
Regel tijdig het transport van de levende dieren en goederen over het Kanaal naar de grenscontrolepost 
(GCP) van eerste binnenkomst in de EU (tunnel, luchthaven, haven ) en zorg ervoor dat de zending vooraf 
is aangemeld én vergezeld van het vereiste certifi caat. 

De invoerprocedure is opgesplitst in een douaneluik en een sanitair luik. De formaliteiten kunnen door de 
importeur zelf vervuld worden of via een douaneagentschap dat meteen de twee luiken voor zijn rekening 
neemt. Meer info over certifi ceren, vooraanmelden en invoercontroles via: 
http://www.favv.be/brexit/nl/invoer en onze FAQ: http://www.favv.be/brexit/nl/algemeen/faq/.  

Op 1 januari 2021 zal het VK geen deel meer uitmaken van de EU.
Door de Brexit zullen er voor ondernemingen die handel voeren met het VK andere afspraken gelden. 

Wat het resultaat van de onderhandelingen ook zal zijn, wat vast staat is dat ondernemingen
 te maken zullen krijgen met extra procedures.

Als u handel voert met het Verenigd Koninkrijk is het uiterst belangrijk om alvast 
voorbereidingen te tre� en tegen 1 januari 2021.  Bereid u nu al voor! 
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 UITVOER van levende dieren en goederen naar het VK

Vervul douaneformaliteiten
Neem ruim op voorhand contact op met de douane en informeer naar wat er zal veranderen 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit  
Neem eventueel contact op met met een douaneagentschap dat u kan adviseren over de volledige 
afhandeling van alle douanedocumenten, douaneformaliteiten, …  .

Informeer u over de invoereisen van het VK
Voor levende dieren en bepaalde goederen zoals dierlijke producten, planten,  
sommige plantaardige producten en diervoeders stelt het VK specifieke invoereisen  
(zoals bv. het voorleggen van een uitvoercertificaat).  
Het VK zal die in verschillende fasen implementeren tussen 01/01/2021 en 01/07/2021.
Surf naar de Brexit website: http://www.favv.be/brexit/nl/uitvoer of vraag deze eisen
op bij de importeur in het VK. Toch nog vragen? 
Contacteer ons via:  brexit@favv.be

Regel de uitvoer naar het VK
Vraag tijdig een uitvoercertificaat aan bij de lokale controle-eenheid (LCE) 
van de provincie waar uw bedrijf is gelegen. 
Contactgegevens van de LCE’s : http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/
De procedure bij uitvoer is beschreven op de Brexit website: http://www.favv.be/brexit/nl/uitvoer/ 
en via onze FAQ: http://www.favv.be/brexit/nl/algemeen/faq/
Regel tijdig het vervoer over het Kanaal en zorg dat het correcte certificaat/handelsdocument 
de zending begeleidt. 
Vanaf 01/07/2021 zal een zending steeds moeten worden aangeboden in een GCP in het VK. 
 

 
 
  
 


