
BREXIT

GEVOLGEN VOOR DE DOUANE OP HET VLAK VAN 
FRAUDEBESTRIJDING



KOMEN DEZE TIJDEN TERUG?
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SITUATIE NA STEMMING “BREXITDEAL”



VK VANDAAG IN DE DOUANE-UNIE

• VK is geen deel meer van de EU en behoort toch nog tot het 
douanegebied van de Europese Unie en volgt het Europese 
douanewetboek

• Dit betekent op fiscaal gebied: het grondgebied van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland alsmede de 
Kanaaleilanden en het eiland Man.

• de Kanaaleilanden behoren niet het BTW en accijnsgebied van de EU

• Uitzonderlijke situatie met Gibraltar

• Douanevervoer: EU sloot overeenkomst met EVA-landen (Liechtenstein, 
Noorwegen, IJsland en Zwitserland)



EUROPEAN FRAMEWORK

Union Customs Code = European customs law

All European customs authorities need to work in an uniform way 

according the EU mission

Mission of customs authorities

Customs authorities shall be primarily responsible for the supervision of the Union's 

international trade, thereby contributing to fair and open trade, to the implementation of the 

external aspects of the internal market, of the common trade policy and of the other common 

Union policies having a bearing on trade, and to overall supply chain security. Customs 

authorities shall put in place measures aimed, in particular, at the following: 

(a) protecting the financial interests of the Union and its Member States; 

(b) protecting the Union from unfair and illegal trade while supporting legitimate business 

activity; 

(c) ensuring the security and safety of the Union and its residents, and the protection of the 

environment, where appropriate in close cooperation with other authorities; and 

(d) maintaining a proper balance between customs controls and facilitation of legitimate trade. 

Surveillance on international trade

Financial interests EU

Fighting illicit trade

Safety EU citizens

Protection of environment

Balance between control and

facilitation



SAMENWERKING MET HET VK BIJ FRAUDE

• Samenwerking met het VK in Europees verband = wederzijdse bijstand tussen alle lidstaten

• Samenwerking douane

- verordening 515 (administratieve finaliteit) 
Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve 
autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing
van de douane- en landbouwvoorschriften

- Napels II (strafrechtelijke finaliteit) 
Overeenkomst Napels II: Overeenkomst van 18 december 1997 inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministratie 

- Europees Onderzoeksbevel

- richtlijn wederzijdse bijstand invordering 
(richtlijn 2010/24/EU VAN DE RAAD van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van 
schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen)

• Samenwerking accijnzen

- Verordening (EG) nr. 2073/2004 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied 
van de accijnzen; 



NA DE BREXIT TRANSITIEPERIODE



WAT NA BREXIT?

Soft brexit:

• VK is geen lidstaat meer

• Er zullen op zijn minst beperkte douaneformaliteiten te vervullen zijn

• Bepaalde samenwerkingsvormen kunnen blijven bestaan

• Handelsverdrag (Free Trade Agreement) is mogelijk





WAT NA BREXIT

No-deal brexit (harde brexit) = VK wordt een derde land: 

• Geen bijzondere juridische situatie voor de douaneautoriteiten

• België heeft opnieuw een derde land als buur
• Stijging aantal aangiften

• Stijging aantal controles

• Aanpassing voor exporterende en importerende ondernemingen

• Aanvraag EORI

• Kennis douaneproces, vergunningen, zekerheidstelling, …



oICT: PLDA en NCTS

oRecrutering van 386 douaniers ( 350 in dienst)

oCallcenter � EORI-actie

oNationaal forum � Brexitnota

oCommunicatie: seminaries, website, …

oOperationele stresstesten (Zeebrugge, Bxl-Zuid)

MAATREGELEN BELGISCHE DOUANE



FRAUDE NA BREXIT



FRAUDEFENOMENEN

Accijnsfraude: 

- illegale handel van tabak

- alcoholfraude via fictieve zendingen

• Douanefraude minder prominent – voornamelijk onderwaardering van 
textiel 



IMPACT BREXIT OP FRAUDE

• Accijnsfraude door carrousel binnen EU verdwijnt – accijnsmechanismes 
zijn niet meer van toepassing op VK

• Douanefraude: afhankelijk van de aard van brexit een verhoogd risico

• Hard Brexit: smokkel (wegens nabijheid) – illegale handel zowel fiscaal 
als niet-fiscaal

• Soft brexit: misbruik douaneformaliteiten (misbruik bv mechanismes van 
verminderde rechten)



SAMENWERKING BLIJFT NODIG

• Nog geen overleg voor nieuwe initiatieven samenwerking

• Wat blijft er over om onmiddellijk op fraudefenomenen te werken?

• In afwachting van nieuwe samenwerkingsvormen bestaat er geen 
formeel gestructureerd overleg. Er bestaat de mogelijkheid tot 
afspraken op basis van wederkerigheid (art 325 AWDA - De Algemene Administratie 

van de Douane en Accijnzen is gemachtigd, onder voorwaarde van wedekerigheid, aan de bevoegde autoriteiten van vreemde 
landen, alle inlichtingen, certificaten, processen-verbaal en andere documenten te verstrekken, ter voorkoming, ter opsporing en
ter bestrijding van de inbreuken op de wetten en reglementen die toepasselijk zijn bij het binnenkomen of bij het uitgaan van hun 

grondgebied.)

• Bijzondere situatie van Napels II - overeenkomst


