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In tegenstelling tot de Britten hebben de Belgen hun start met de nieuwe post-
brexitadministratie niet gemist. Toch moet de komende maanden nog veel 
duidelijk worden, leert een door meer dan vijfhonderd personen bijgewoond 
webinar van Deloitte. 
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De impact van de brexit is een heet hangijzer, bleek deze woensdagmorgen uit de 
grote belangstelling aan het webinar van Deloitte over handel drijven met het 
Verenigd Koninkrijk (VK). Meer dan vijfhonderd deelnemers luisterden naar de 
ervaringen met de administratieve verplichtingen in de eerste weken post-brexit en 
stuurden meer dan honderd vragen naar het panel van deskundigen. 

Eerste vaststelling van de Douane: de Belgische bedrijven en overheidsdiensten 
hebben zich beter voorbereid dan de Britten. “In de eerste weken was in onze 
diverse havens maar 10% van de exportladingen naar het VK niet correct aangemeld 
ten opzichte van 80% van de import”, noteerde administrateur-generaal Kristian 
Vanderwaeren. “Hierdoor zagen we aan de ‘nieuwe grens’ in Zeebrugge geen files of 
massaal teruggestuurde ladingen, zoals in het VK.” 

Businessmodel blijft overeind 

“Onze twee wachtparkings zien dagelijks maar vijf tot tien vrachtwagens”, bevestigde 
trade facilitator Patrick Van Cauwenberghe van het havenbestuur van Zeebrugge. 
“We hebben jaren werk gestoken in een overleg met de Belgische en Europese 
politieke wereld – bijvoorbeeld een ontvangst van EU-onderhandelaar Michel Barnier 
in de haven – en gingen meermaals op gesprek in Londen. Daarnaast werden de 
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overheidsdiensten versterkt en investeerden we samen met de bedrijven in het 
digitaal dataplatform RX/SeaPort. Deze week overschreden we de kaap van 
anderhalf miljoen uitgewisselde berichten tussen bedrijven.” 

“Hoewel de trafiek sinds de brexit nog niet op volle toeren kwam, blijft dankzij die 
vlotte doorgang het businessmodel van ‘next day’ distributiehub overeind”, ziet Van 
Cauwenberghe. Van de 47 miljoen ton vracht van 2020 in Zeebrugge was meer dan 
17 miljoen ton of 40% gerelateerd aan het VK. Van de dagelijks vierduizend 
vrachtwagens zijn er dat zelfs 3.500, goed voor een jaartotaal van 1,3 miljoen. 

Complexe bepaling van oorsprong 

“Een groot probleem is dat na 27 jaar eenheidsmarkt in veel bedrijven de douane-
expertise verdwenen is”, zegt Daan De Vlieger, director van Deloitte. “Bovendien zijn 
de regels nu veel complexer. Bijvoorbeeld voor het bepalen van de oorsprong van 
eindproducten en de samenstellende onderdelen, bestaat de puzzel niet meer uit 
duizend maar uit honderdduizend stukjes. Veel bedrijven ontdekken nu ook dat je per 
product slechts één keer kunt genieten van vrijstelling bij verkeer tussen het VK en 
de EU.” 

“Er werd tijd geïnvesteerd in voorbereiding maar de echte test zit in de praktijk”, stelt 
Lieven Hendrickx van Deloitte. “Verschillende landen geven vaak verschillende 
informatie over wat je moet doen. Mede daardoor is het voor veel bedrijven moeilijk 
om correcte data te leveren. Het gevolg is dat de administratieve stroom vaak niet 
kan verlopen zoals het hoort.” 

Nog geen fraude 

Er is beterschap merkbaar en de Belgische Douane toont clementie. “De eerste twee 
maanden na de brexit treden we niet zozeer bestraffend maar veeleer 
ondersteunend op”, zegt Kristian Vanderwaeren. “We hebben trouwens nog geen 
fraudegevallen ontdekt. Nochtans zijn we zeer op onze hoede want ongetwijfeld 
zullen er criminele organisaties zijn die in deze omstandigheden opportuniteiten 
zien.” 
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