Brexit Nieuwe regels per 1 januari 2021

Brexit
Nieuwe regels

Het Verenigd Koninkrijk is uit de Europese Unie gestapt. Op 24 december 2020
hebben de EU en het VK een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap.
Per 1 januari 2021 gelden daarom nieuwe regels voor zakendoen met
het VK. Deze hebben we in het kort op een rijtje gezet.

Ondernemers

Grenscontroles

Grenscontroles en douaneformaliteiten bij het importeren of
exporteren van goederen.

Financiële
diensten

Britse financiële instellingen verliezen toegang tot de EU-interne
markt en moeten apart toestemming aanvragen voor het
aanbieden van diensten. Op een beperkt aantal terreinen kan de
EU eventueel besluiten grensoverschrijdende dienstverlening
mogelijk te houden.

Handel in
goederen

Geen tarieven of quota op handel. Wel onder strikte voorwaarden
(extra documenten aan de grens). Goederen uit het VK moeten
blijven voldoen aan de EU wet- en regelgeving. Denk aan
product-/ voedselveiligheid en consumentenbescherming.

Ferryterminals

Goederenvervoer en reizen via de ferry’s tussen Nederland en het
VK blijft ook vanaf 2021 mogelijk, maar met douaneformaliteiten
en verplichte aanmelding bij Portbase.

Handel in
diensten

In sommige gevallen mogen Nederlandse bedrijven nog steeds
diensten verlenen in het VK of diensten afnemen uit het VK. Maar
met meer regels dan eerst, onder andere voor bezorgdiensten,
telecommunicatie en financiële diensten.

Scheepvaart

Blijft met douaneformaliteiten mogelijk. Afspraken over toegang
tot elkaars havens, havendienstverlening, veiligheid, milieu en
havenstaatcontroles.

Eerlijke
concurrentie

Gelijkwaardige regels op verschillende terreinen, zoals: milieu-,
arbeids- en sociale normen, belastingzaken, staatssteun en
consumentenbescherming. Met de mogelijkheid maatregelen te
treffen bij het niet naleven van deze regels.

Producten van
dierlijke of
plantaardige
oorsprong

Goederen van dierlijke of plantaardige oorsprong moeten voldoen
aan de EU-SPS-eisen (bij import) of de VK-SPS-eisen (bij export).
Exportcertificering en importcontroles zijn noodzakelijk.

Visserij

EU vissers houden nog 5,5 jaar toegang tot Britse wateren.
Stapsgewijs mogen ze tot 25% minder vis vangen in Britse
wateren. Na deze overgangsperiode volgt jaarlijks een VK besluit
over de toegang voor EU vissers.

Sociale
zekerheid

Behoud van de meeste sociale zekerheidsrechten bij verschillende
grensoverschrijdende situaties tussen de EU en het VK. Het
akkoord voorkomt dubbele verzekering en dubbele premieplicht.

Wegvervoer

Geen beperkingen voor de hoeveelheid direct wegtransport
tussen het VK en de EU. Wel minder mogelijkheden voor
transporteurs om binnen elkaars markten te transporteren
(cabotage/cross-trade).

Britse
werknemers

Britse werknemers die voor/op 31 december 2020 in Nederland
woonden en werkten, mogen dat blijven doen met een verblijfsvergunning (aanvragen vóór 1 juli 2021). Britse werknemers die vanaf 1 januari
2021 naar Nederland komen, hebben een tewerkstellingsvergunning
of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid nodig.

Welke acties moet je ondernemen?
Zorg dat Brexit je niet in de weg zit en ga na wat het akkoord voor
jou betekent: ga voor meer informatie naar www.brexitloket.nl en
doe de Brexit impactscan. Ga niet onvoorbereid op pad.
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