
INFOBROCHURE : NO-DEAL BREXIT  

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk beslist om de Europese Unie te verlaten en 
werden de onderhandelingen over ‘de voorwaarden voor terugtrekking’ gestart. Een 
terugtrekkingsakkoord verzekert dat de uittreding op een geordende manier verloopt en biedt 
rechtszekerheid voor overheden, bedrijven en burgers die te maken krijgen met de gevolgen van 
de brexit en het einde van de toepassing van Europese wetgeving in het Verenigd Koninkrijk. Het 
VK kreeg tot 31 oktober 2019 de tijd om tot een akkoord te komen. 

De korte tijdspanne en de politieke situatie in het VK hebben het risico vergroot dat het VK zich 
op die datum terugtrekt zonder akkoord. Indien geen verlenging gevraagd en toegekend wordt 
zal vanaf 1 november 2019 elk bedrijf en burger dat handelt met de UK met het effect van de no-
deal brexit te maken hebben. Alle actoren moeten dan ook voorbereid zijn. Volgend overzicht met 
relevante informatie en tools kan daarbij voor u van nut zijn.  

INFORMATIE EN TOOLS : 

 

EUROPESE COMMISSIE 

Algemeen 

o Mededeling van 4 september 2019 “De laatste hand leggen aan de voorbereidingen voor de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 1 november 2019” 

o Wetgevende initiatieven 

o Tijdschema noodmaatregelen 

o EU budget 

o Andere  

EU bedrijven   

o Checklist voorbereiding op de brexit voor bedrijven die actief zijn in de EU  

o zeven zaken die bedrijven in de EU 27 moeten weten ter voorbereiding op de brexit 

o Douanegids voor bedrijven en checklist douane 

o Gegevensbescherming 

o Sectorspecifieke kennisgevingen 

 Handel en indirecte belastingen (TRADE/TAXUD) 

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (SANTE) + factsheet 

 E-commerce (CNECT) 

 Financiële diensten (FISMA) 

 Chemische stoffen (ENV/GROW) 

 Visserij (MARE) + factsheet  

 Transport (MOVE) 

 Voeding (SANTE) 

 Reizen (TRAVEL) 

EU burgers 

o Reizen tussen het VK en de EU in geval van vertrek zonder akkoord  

o Rechten van in de EU woonachtige Britse onderdanen in geval van vertrek zonder akkoord 

o Nationale maatregelen verblijfsrechten en socialezekerheidsrechten   

o Rechten van in het VK woonachtige EU-burgers in geval van vertrek zonder akkoord 

o Consumentenrechten in geval van vertrek zonder akkoord 

o Studeren en een opleiding volgen in het VK als het terugtrekkingsakkoord niet in werking treedt 

o Socialezekerheidsrechten 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0394
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_timeline_contingency_measures_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_budget_contingency_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_nl_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/leaflet-brexit-customs-guide-for-businesses_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/brexit_checklist_for_traders_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_data_protection_contingency_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_10_brexit_medical_sector_v4.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_fisheries_contingency_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_travel_nl_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/factsheet_2_uk_citizens_nl_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/citizens-rights_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_3_eu_citizen_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-consumer-rights-no-deal_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/factsheet-studying-training-no-deal_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_social_security_contingency_final_2.pdf


o Politiële en justitiële samenwerking 

o Europe direct contact center 

 

FEDERAAL 

Algemeen Belgium.be 

FOD ECONOMIE  

o Brexit-scan 

o Andere  

FAVV   

o Invoer dierlijke sector en plantaardige sector 

o Uitvoer dierlijke sector, plantaardige sector en levensmiddelen 

o Andere 

FOD FINANCIËN 

o Algemene nota no-deal BREXIT 

o Checklist Brexit  

o Douane en accijnzen 

o BTW 

o Bindende tariefinlichting (BTI) 

o Andere 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 

o Algemeen 

FOD Sociale Zekerheid 

o Algemeen 

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 

o Algemeen 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

o Algemeen 

FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu 

o Impact van BREXIT op de biocidesector 

o Brexit, wat zijn de gevolgen voor het aanvragen van CITES-documenten? 

FOD Mobiliteit en Vervoer 

o Algemeen 

FOD Binnenlandse Zaken 

o Algemeen 

 

Regionaal 

Brussel 

o Brussel Invest & Export 

Wallonië 

o Awex 

Vlaanderen 

o Flanders Investment & Trade    

 

UK 

o Algemeen 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_police_and_judicial_coordination_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/edcc_factsheet_final-april_2019.pdf
https://www.belgium.be/nl/brexit
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit/bereid-uw-onderneming-voor-doe
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit
http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/nl/invoer/dierlijke/
http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/nl/invoer/plantaardige/
http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/nl/uitvoer/
http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/nl/
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/wat-nieuw/algemene-nota-no-deal-brexit
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/nieuw/checklist-brexit
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/douane-en-accijnzen
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/btw
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/nieuw/brexit-BTI
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit
http://www.werk.belgie.be/brexit/
https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/brexit
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/brexit
https://diplomatie.belgium.be/nl/brexit
https://www.health.belgium.be/nl/nlimpact-du-brexit-sur-le-secteur-des-biocides
https://www.health.belgium.be/nl/brexit-wat-zijn-de-gevolgen-voor-het-aanvragen-van-cites-documenten
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/vervoer_van_goederen_en_reizigers/brexit
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Brexit.aspx
http://invest-export.brussels/nl_BE/brexit
http://www.awex-export.be/fr/marches-et-secteurs/royaume-uni/brexit
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit
https://www.gov.uk/brexit

