Vanaf 1 januari 2021 is er geen vrij
verkeer van goederen meer tussen
België en het VK. Iets om rekening
mee te houden als je zendingen
klaarmaakt. We leggen het je stap
voor stap uit!

Registreer je bij de Britse belastingsdienst
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Je moet voortaan namelijk zelf BTW afdragen aan de
Britse belastingdienst voor de pakketten die je naar
consumenten in het VK verstuurt. Behalve BTW komen er
voor pakketten die meer waard zijn dan £135, mogelijk ook
nog invoerrechten en inklaringskosten bovenop. Bij
zendingen boven de £135 betaalt de ontvanger de invoerrechten en inklaringskosten maar ook de BTW. Dit wordt
geïnd door onze bezorgpartner in het VK. Verkoop je alleen
B2B? Dan is de registratie niet nodig.

Vraag een douanenummer (EORI-nummer)
aan bij de Britse overheid
Dat heb je nodig om je goederen aan te kunnen geven
bij de Britse douane. Heb je al een douanenummer voor
verzendingen buiten de EU? Let op; dat is niet geldig voor
verzendingen naar het VK.

Gebruik douaneformulieren
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Bij elke zending naar het VK moet je voortaan een douaneformulier bijvoegen, anders kan de verzending niet
gebeuren. Op dit formulier staat extra informatie over je
zending; wat zit er in het pakket, wat is het waard...
Ook moet je een HS-code invullen, een code die de Britse
douane gebruikt om goederen in te delen en te
beoordelen. De code vind je hier.
Als je je zending aanmeldt via onze systemen of de PostNL
API, krijg je automatisch het goede formulier. Dat print je,
samen met je verzendlabel en je plakt het op je pakket.

Pas je systemen aan
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Deze stap is heel belangrijk. Om alles soepel en zoveel
mogelijk automatisch te laten verlopen, moet je eigen
systeem ook klaar zijn voor de extra informatie. Gebruik je
‘Mijn PostNL’? Zorg er dan voor dat de extra kolommen met
informatie in de bestanden staan, die je uploadt. Gebruik je
de PostNL API, Plug-ins of zelfbouw? Kijk dan op onze
developers portal hoe je je systeem aanpast.

Bereid je zendingen digitaal voor

5

De Britse overheid wil, net zoals andere landen buiten de
EU, weten wat er hun land binnenkomt. Dat moet je van
tevoren digitaal met ze delen. Zodra je jouw verzendlabel
inclusief douanegegevens hebt aangemaakt, kunnen we
die digitale informatie meteen aan de Britse autoriteiten
doorgeven. Zo gaat het douaneproces van je pakket
gemakkelijk en snel en krijgen je klanten hun spullen zo
snel mogelijk aangeleverd.
Let op; door alle extra douane-handelingen en eventuele
inklaring, doet je zending er minimaal 1 dag langer over.

Regel je retouren goed
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Wat als je Engelse klanten iets terug willen sturen? Dan
gaat dat precies zoals op de heenreis, maar dan andersom.
Dan moet er dus aangifte van de spullen worden gedaan
bij de Belgische douane en (afhankelijk van de waarde)
BTW worden betaald. Ook kunnen er inklarings- en
handlingkosten bijkomen.

Gefeliciteerd!
Of moeten we zeggen
“Congratulations”?
Als je deze 6 stappen hebt doorlopen,
ben je helemaal klaar om zaken te
(blijven) doen met de Britten.
Ook na de overgangsperiode.

Vragen?
We doen er alles aan om je pakketten
aan de andere kant van de Noordzee te
bezorgen. Heb je toch nog vragen over
stap 1, 2 of 6? De FOD Economie
beantwoordt ze graag!
Voor alle overige vragen kan je bij
PostNL terecht. Kijk op postnl.be/brexit.

