
Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk?
Bereid u dan tijdig voor op de Brexit!

Dit moet u in ieder geval doen:

Meer informatie? www.douane.nl/voorbedrijvenMeteen regelen van stap 1, 2 of 3? Neem contact op met de Nationale Helpdesk 088 156 6655

systemen van de Douane

1 week

1
1 januari 2021

Brexit

2 weken tot 1 jaar

2
enkele weken

3

andere voorwaarden. Daarom 

aparte registratie nodig.

Voorbereiden kost
enkele maanden!

Vraag een Registratie elektronisch 
berichtenverkeer aan als u zelf 

Meld u aan bij een douane-expediteur 

Vraag een EORI-nummer aan

Een EORI-nummer is een 

als u zaken doet met de Douane.

Dit moet u misschien ook doen:

Keuringsplichtig?
Regel de juiste  certificaten bij de NVWA en ILT.

?
Aanvullende Douane-regelingen of vergunningen?
Controleer of deze op u van toepassing zijn.

?
Aanvragen code nummer art 23?
Om bij invoer de BTW niet te betalen.

?
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/hoe-kom-ik-aan-een-eori-nummer
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/overzicht-douanevergunningen#algemeen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/douane_voor_bedrijven
https://www.government.nl/topics/b/brexit/brexit-where-do-we-stand
https://english.ilent.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/andere_onderwerpen/informatie_voor_softwareontwikkelaars/douaneaangiftesoftware/overzicht_software_ontwikkelaars
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aanvraag_registratie_elektronisch_berichtenverkeer
https://www.google.nl/search?q=douane-expediteur&oq=douane-expe&aqs=chrome.1.69i57j0l5.4383j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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