HANDEL NA BREXIT: EORI-NUMMER NOODZAKELIJK
In principe treedt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de Europese Unie (hierna: EU).
De onderhandelingen over de scheiding gingen van start op 19 juni 2017.
Momenteel ligt er een voorstel voor een terugtrekkingsakkoord op tafel om de scheiding tussen
de EU en het VK ordelijk te regelen. Hierin staat onder andere het voorstel om een
transitieperiode in te lassen tot eind 2020. Tijdens deze transitieperiode zou dan op vlak van
douane, alles blijven zoals dat vandaag het geval is. Er zijn dan geen douaneformaliteiten,
douanecontroles of douanedocumenten vereist in de handel tussen de EU en het VK.
Dit kan enkel maar het geval zijn wanneer dit terugtrekkingsakkoord door het Europees
Parlement en het Parlement in het VK goedgekeurd wordt voor 29 maart 2019. Indien dit niet
het geval is, komt er een ‘hard brexit’ en zullen dan na 29 maart 2019 voor de handel tussen
het EU en de VK douaneformaliteiten en documenten nodig zijn én worden controles door de
douane mogelijk.
Vermits er op dit moment nog onduidelijkheid is met betrekking tot de timing en het al dan niet
goedkeuren van het terugtrekkingsakkoord, moeten ondernemingen die handel drijven met het
VK zich voorbereiden zodat er, bij een eventuele hard brexit, zo weinig mogelijk verstoringen
van de handelsstromen zijn.
Voor een groot aantal ondernemingen betekent het verlaten van de interne markt door de VK
dat zij voor het eerst geconfronteerd zullen worden met douaneformaliteiten indien zij hun
handel met het VK wensen verder te zetten.
Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen inzake douane, is het noodzakelijk dat deze
ondernemingen beschikken over een eori-nummer.
De Europese Commissie legt marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen de
verplichting op om zich te identificeren aan de hand van een eori-nummer
(Economic Operator Registration and Identification). Deze marktdeelnemers dienen zich
slechts in één enkele Lidstaat te laten registreren. Het eori-nummer zal erkend worden door
alle douaneautoriteiten van de EU.
Dit nummer is noodzakelijk om een douaneaangifte te kunnen opstellen. Zonder
douaneaangifte mogen de goederen niet geladen of gelost worden, en kan er dus geen
uitvoer/invoer plaatsvinden.
Een eori-nummer kan vandaag reeds eenvoudig aangevraagd worden via de website van de
Algemene
Administratie
van
de
Douane
en
Accijnzen
(AAD&A)
via
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen en dan verder klikken op
‘Financiën + EORI’. De AAD&A raadt aan om dit zo snel mogelijk te doen, om onze
diensten in staat te stellen deze aanvragen tijdig te kunnen verwerken, vóór een
eventuele hard brexit eind maart.
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Ondernemingen die nog geen ervaring hebben met douaneformaliteiten en het opstellen van
douaneaangiften, kunnen zich laten bijstaan door een douanevertegenwoordiger. De
douanevertegenwoordiger is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die:
•

beroepsmatig de douaneformaliteiten vervult bij invoer, uitvoer en doorvoer,

•

in zijn naam of in naam van een opdrachtgever, maar voor rekening van een
opdrachtgever en

•

die erkend is door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Een lijst van erkende douanevertegenwoordigers is via de eerdergenoemde website terug te
vinden, en dan verder klikken op ‘DOUANEVERTEGENWOORDIGER’.
Voor verdere vragen rond douane en Brexit, raadpleeg onze website
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit of contacteer de
vermelde lokale brexit coördinatoren.
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