
een stand van zaken

Op 29 maart 2017 – negen maanden na het historische 

brexit-referendum – werd het officieel: toen diende 

de Britse regering een formeel verzoek in om uit de  

Europese Unie te treden. Zowel in de maanden voor 

als na die aankondiging draaide de speculatiemotor 

op volle toeren.



DE MIJLPALEN OP EEN RIJ

Na de aankondiging deden tal van uittredingsscenario’s de 
ronde: van een zachte tot een harde brexit. De onenigheid  
binnen de Britse regering was bovendien groot. En de politieke  
standpunten over bepaalde thema’s – zoals een eventuele  
overgangsperiode of het vrije verkeer van personen – sloegen 
bij momenten om als een blad aan een boom.

Een resem aan politieke ontwikkelingen en vervroegde verkiezingen  
later, trekt de Britse regering nu met een duidelijker standpunt naar de 
Europese onderhandelingstafel: het VK wil uit de Europese eengemaakte 
markt en uit de douane-unie stappen. Daarnaast staat de Britse regering  
momenteel wel open voor een transitieregeling. Een overgangsperiode van  
ongeveer twee jaar vanaf 29 maart 2019, de dag waarop de brexit realiteit  
wordt. Kortom, mogelijk kan alles tot minstens 2021 bij het oude blijven.

Wel maakt dit scenario een iets glashelder: tenzij de Britse regering haar  
standpunt nog zou wijzigen, wordt België een buitengrens van het VK en  
komen er douaneformaliteiten om rekening mee te houden. Dat vormt 
een bijkomende uitdaging voor Vlaamse spelers die goederen uitvoeren naar  
het VK. En al zeker voor de vele bedrijven die tot nu toe alleen binnen de EU 
exporteerden.

Het Britse parlement 
organiseert een referen-
dum over het EU-lid-
maatschap van het VK.

De Britse regering ac-
tiveert het befaamde 
Artikel 50: het formele 
verzoek om uit de EU 
te treden.

Mogelijk einde van 
de overgangsperiode.  
In die periode zou 
alles mogelijk bij het 
oude blijven.

HET SCENARIO ZOALS WE HET NU KENNEN

Het VK verlaat officieel 
de EU; hoogstwaar-
schijnlijk vormt dit 
de start van een over-
gangsperiode.
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Naar alle waarschijnlijkheid verlaat het VK met de Europese Unie ook de interne markt. 
Het gevolg: tussen de EU en het VK worden opnieuw douaneformaliteiten ingevoerd. Zodra 
de brexit een feit is, moet u voor zendingen naar het VK meer documenten voorleggen dan 
enkel een factuur. Alleen al het aantal uitvoeraangiftes zal na de brexit stijgen met maar 
liefst 47%, zo luidt de prognose van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen 
(AAD&A). Maar douaneformaliteiten houden nog veel meer in. Zo bereidt u zich voor!

INVESTEER IN KENNISOPBOUW EN ICT

Exportaangiftes opmaken en indienen. Goederen en 
documenten voorleggen voor controle. Invoerrechten of andere 
heffingen betalen. Handelspolitieke maatregelen toepassen, 
zoals quota’s, antidumpingrechten en oorsprongsmarkeringen ... 

Door de brexit komen veel Vlaamse kmo’s voor het eerst met 
dit soort douaneformaliteiten in aanraking. Om uw vuurdoop 
voor te bereiden, is het essentieel om nu al uw administratieve 
kennis bij te spijkeren en specifieke softwarepakketten uit te 
rollen. Organisaties zoals Syntra en Voka bieden cursussen 
aan om die knowhow intern op te bouwen. Slechts enkele 
domeinen die daarbij uw aandacht verdienen: 

UITVOERAANGIFTES

Stel, uw goederen staan na de brexit klaar om naar het VK 
verscheept te worden. Vóór ze het douanegebied kunnen 
verlaten, moet u via PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA) 
– het aangiftesysteem van de douane – een uitvoeraangifte 
indienen. Beschikt u over de nodige achtergrondkennis en 
eigen douanesoftware? Dan kan u die klus zelf klaren. Als de 
aankoop van zo’n softwarepakket geen optie is of u de juiste 
knowhow niet in huis heeft, kan u de aangifte ook via een 
douanevertegenwoordiger laten regelen.

Douaneformaliteiten 
na de brexit

“Moet ik na de brexit hoge 
invoerrechten betalen?”

Dat hangt af van een eventueel 
vrijhandelsakkoord. De signalen vanuit 
het VK zijn in elk geval geruststellend. 
Zo geeft de Britse regering aan dat 
ze het liefst voor een akkoord met 
nultarieven gaat. Bereiken de EU en 
het VK geen akkoord, dan wordt er 
teruggevallen op de tarieven van 
‘meest begunstigde natie’ van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO). 
Concreet: voor duizenden producten 
gelden dan opnieuw invoerrechten 
van doorgaans rond de 4%. Al kan dit 
in bepaalde gevallen oplopen tot 40%. 



Deze fiche kwam tot stand in samenwerking met de  
Federale Overheidsdienst Financiën.

BTW

Ook na de brexit hoeft u geen btw aan te rekenen op de verkoop 
van goederen die naar het VK worden verscheept. Om die vrijstelling 
te verantwoorden, zal u wel formeel moeten aantonen dat de 
goederen de EU-buitengrens zijn overgestoken. Een van de meest 
essentiële documenten daarvoor is Exemplaar 3 van de douaneaangifte. 
Waak erover dat dit bewijselement in uw bezit komt. Dat gebeurt zo: 
het douanekantoor van uitgang – neem nu de haven van Zeebrugge – 
stelt de effectieve uitvoer van uw goederen vast. Vervolgens stuurt die 
u een elektronisch bericht zodat u Exemplaar 3 van de douaneaangifte 
kan afdrukken.

ACCIJNZEN

De brexit brengt ook extra procedures met zich mee voor de export van 
accijnsgoederen zoals alcohol en tabak. Bovenop de EMCS-formaliteiten 
die u nu al toepast voor de controle van accijnsbewegingen, moet u ook 
uitvoeraangiftes indienen in het PLDA-aangiftesysteem. Cruciaal 
is dat u de informatie-uitwisseling tussen beide systemen naadloos op 
elkaar afstemt door uw administratieve en IT-processen aan te passen. 
Ook hiervoor kan u een douanevertegenwoordiger in de arm nemen. 

Let wel: het opmaken van elektronische administratieve documenten 
(e-AD’s) voor accijnsgoederen onder schorsing van betaling kan u niet 
uitbesteden. Daar moet u zelf voor instaan vanuit uw belastingentrepot. 
Duidelijk communiceren met uw douanevertegenwoordiger is in dat geval 
essentieel om alle administratieve processen op elkaar af te stemmen.

MEER DETAILS

Voor een overzicht van alle douaneformaliteiten, surf naar de website van de FOD Financiën: 

www.financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen.

“Zal ik de oorsprong van mijn 
goederen moeten aantonen?”

Als onderdeel van een handelsverdrag 
kunnen het VK en de EU al dan niet 
beslissen om een oorsprongsprotocol 
op te stellen. Of en hoe u de oorsprong 
van uw goederen moet aantonen, 
hangt af van wat er eventueel in zo’n 
oorsprongsprotocol wordt bepaald. Stel, 
het VK legt na de brexit importquota’s 
of embargo’s op. In dat – weinig 
waarschijnlijke – geval, moet u niet-
preferentiële oorsprongsbewijzen 
voorleggen. Die certificaten worden 
uitgegeven door uw lokale Kamer 
van Koophandel. Omgekeerd: komt 
er een vrijhandelsakkoord met 
gunstigere importtarieven voor 
goederen van Europese bodem, 
dan moet u de oorsprong van de 
goederen aantonen via preferentiële 
oorsprongsbewijzen. Die worden 
ofwel uitgegeven door de douane, 
ofwel dient u ze zelf op te stellen. 

Laat u begeleiden door een douanevertegenwoordiger

Vlaanderen telt honderden douanevertegenwoordigers die u praktisch kunnen ondersteunen met:

• het vervullen van alle douaneformaliteiten voor uw exportactiviteiten;

• het nagaan van eventuele invoertarieven voor uw goederen;

• een inschatting van de kosten die de extra douaneformaliteiten met zich mee zullen brengen.

Een lijst met erkende douanevertegenwoordigers vindt u op:  
www.financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douanevertegenwoordiger.

TIP



Meer dan 20.000 Europese normen – of ‘standards’ in het Engels – leggen afspraken vast 
over producten, diensten en methodes in uiteenlopende sectoren. Ze vereenvoudigen 
zo de internationale handel door technische barrières tussen de EU-lidstaten en EFTA-
landen weg te werken. Daarnaast staan ze garant voor meer efficiëntie binnen een proces 
of waardeketen, hogere kwaliteit van producten of diensten, betere bescherming van 
werknemers, consumenten of het milieu enzovoort. Maar wat betekent de uittrede van het 
VK uit de EU voor de toepassing van Europese normen binnen uw exportbedrijf?

Normen in de 
post-brexitbedrijfswereld

FIRST THINGS FIRST: EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN

HOE KOMEN EUROPESE NORMEN TOT STAND?

Experten en stakeholders uit de hele waardeketen van specifieke sectoren ontwikkelen samen Europese normen. 
Koepelorganisaties zoals CEN, CENELEC en ETSI leiden dat proces in goede banen. CEN, het Europese comité voor normalisatie, 
telt bijvoorbeeld 34 leden: de nationale normalisatiebureaus van 34 verschillende landen – het VK incluis.

HOE VINDEN EUROPESE NORMEN LOKAAL INGANG?

Een voorbeeld: geeft een internationale stemronde binnen CEN groen licht voor een nieuwe of gewijzigde Europese norm, 
dan moeten alle leden van de koepelorganisatie die aanvaarden én tegenstrijdige nationale normen terugtrekken. Meer 
dan 160.000 nationale normen kregen zo al een Europees alternatief.

ZIJN EUROPESE NORMEN WETTELIJK VERPLICHT? 

Pas als een regelgevende tekst op dwingende wijze naar de norm verwijst, bent u ook wettelijk verplicht die toe te passen. 
Maar op Europees niveau worden normen meestal niet op dwingende wijze vermeld, maar wel opgegeven als referentie 
voor de bedrijfswereld. Momenteel verwijzen zo’n 30 Europese richtlijnen en verordeningen naar bijna 5.000 verschillende 
normen, bijvoorbeeld voor machinebouw, speelgoed of medische toestellen. Een overzicht van alle Europese geharmoniseerde  
normen vindt u op: www.ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards.



Deze fiche kwam tot stand in samenwerking met het NBN.

Zo houdt u een vinger aan de pols in de wereld van normen

1. Volg uw sectorfederatie op de voet
Beroepsfederaties spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen van normen in België, al dan niet gestuurd vanuit 
een competentiecentrum. 27 sectoroperatoren zoals Agoria (Sirris), Centexbel en WTCB zijn partner bij het 
Bureau voor Normalisatie (NBN) en betrokken bij maar liefst 70% van alle normontwikkeling.

2. Win advies in bij een Normen-Antenne
In bepaalde nichedomeinen – van lastechnieken en nanomaterialen tot Industrie 4.0, energie-efficiëntie en 
brandpreventie – kan u terecht bij zogeheten ‘Normen-Antennes’ voor gratis advies op maat. Een complete 
lijst met Normen-Antennes vindt u op de website van de FOD Economie: www.economie.fgov.be/nl/
ondernemingen/Marktreglementering/normalisatie/Normen-Antennes.

3. Ga te rade bij het NBN
Wordt uw bedrijfsactiviteit niet door een sectoroperator of Normen-Antenne vertegenwoordigd? Dan is het 
NBN, het Bureau voor Normalisatie én het enige Belgische lid van CEN, het geknipte aanspreekpunt voor meer 
informatie. Ook wie mee wil werken aan de ontwikkeling van normen, kan bij het NBN aankloppen. Meer info 
vindt u op: www.nbn.be.

4. Haal de banden aan binnen uw hele waardeketen
Van leveranciers over partners tot klanten: communiceer transparant met al uw Britse zakenpartners over de 
normen die u binnen uw organisatie hanteert. Zo smeedt u een sterke vertrouwensband. Die biedt een stevig 
fundament voor verdere internationale samenwerking, mocht het normenlandschap wijzigen na de brexit.

BELANG VOOR EXPORTEREND VLAANDEREN

Komt het Britse CEN-lidmaatschap op de helling te staan, dan kan het VK er nog steeds voor kiezen om de Europese 
normen, richtlijnen en verordeningen over te nemen. Gooien het VK en de EU het niet op zo’n akkoord, dan moeten uw 
goederen op termijn mogelijk aan nieuwe normen voldoen om ook in de Britse markt ingang te vinden. Dat zal dan 
weer inspanningen vereisen om uw productie-, kwaliteits- en andere processen aan te passen.

Maar de kans dat het zo’n vaart loopt, is klein. Zowat 95% van alle Britse normen zijn immers internationaal (ISO) 
of Europees (CEN) en het VK werkte er actief aan mee. Die omzetten in nieuwe nationale normen, zou bovendien een 
huzarenstuk zijn. Ook de competitiviteit en commerciële kansen van Britse bedrijven op de Europese markt zouden 
eronder leiden. En dat beseffen ook de Britten:

• De Britse regering gaf al te kennen dat het VK koste wat kost ‘high standards’ wil behouden, en dat samenwerking 
met de EU daarbij cruciaal blijft. En zoals bepaald in de ‘EU Withdrawal Bill’ neemt het VK in principe alle direct 
toepasbare Europese wetgeving over.

• BSI, het Britse bureau voor normalisatie, breekt een lans voor een voortgezet CEN-lidmaatschap. Zo wensen ze dat 
Britse experten betrokken blijven bij Europese normontwikkeling, wat de handel tussen het VK en de rest van Europa 
ten goede komt. Zo’n scenario is mogelijk als de andere CEN-leden toestemmen.

TIP



Vlaamse exporteurs komen zelden in aanraking met uitvoerlicenties. De lijst met goederen 
waarvoor u zo’n exportvergunning nodig heeft, is dan ook eerder aan de korte kant. Denk 
aan strategische goederen zoals wapens, munitie en ‘dual use’-producten voor civiel en 
militair gebruik. Idem dito voor de uitvoer van ruwe diamant naar markten buiten de EU, 
de zogeheten ‘derde landen’. En voor enkele specifieke bestemmingen zoals Noord-Korea en 
Rusland gelden economische sancties en handelsembargo’s, waardoor een exportvergunning 
noodzakelijk wordt voor bepaalde producten.

RUWE DIAMANT

Exporteert u ruwe diamant naar de Britse markt? Zodra de brexit een feit is, bent u verplicht om – net zoals voor 
andere landen buiten de EU – een vergunning aan te vragen bij de Algemene Directie voor Economische Analyses 
en Internationale Economie van de FOD Economie. Die aanvraag kan u eventueel ook via het Diamond Office in 
Antwerpen regelen.

Bovendien heeft de brexit mogelijk ook implicaties voor het Britse lidmaatschap van het Kimberley Process (KP), het 
internationale samenwerkingsverband om conflictdiamanten uit de handel te weren. Naast onze FOD Economie telt de 
EU nog vijf andere communautaire autoriteiten die de KP-certificaten en verzegeling van ruwe diamant inspecteren. 
Een van die controlecentra bevindt zich in Londen. Of dat Londense centrum in de toekomst nog zal kunnen instaan 
voor de controle van diamanten die de EU binnenkomen of verlaten, hangt af van een eventuele erkenning door het 
Kimberley Process na de brexit.

Wat met exportvergunningen  
na de brexit?

BEPERKTE IMPACT

Na de uittrede van het VK uit de EU zal de licentiecontext grotendeels ongewijzigd blijven voor Vlaamse bedrijven,  
op een paar uitzonderingen na:



Deze fiche kwam tot stand in samenwerking 
met de Federale Overheidsdienst Economie  
en de dienst Controle Strategische Goederen.

GOEDEREN ONDER EMBARGO

De kans is groot dat het VK de Europese beslissingen en verordeningen omtrent handelsembargo’s ook 
na de brexit zal overnemen. Zo zullen in de Britse markt dezelfde beperkingen gelden op de uitvoer van bepaalde 
producten naar landen waarvoor economische sancties van kracht zijn. Stel, u voert zulke goederen uit naar het VK 
met als eindgebruikersbestemming een markt die onderhevig is aan handelsbeperkende maatregelen. In dat weinig 
waarschijnlijke geval zal u na de brexit in het VK een exportvergunning moeten aanvragen.

STRATEGISCHE GOEDEREN: DUAL USE-PRODUCTEN, CIVIELE WAPENS  
EN MILITAIR MATERIEEL

Goederen voor dubbel gebruik – de zogeheten dual use-producten – kan u momenteel zonder exportvergunning naar 
het VK exporteren, met uitzondering van een klein aantal nucleaire en raket-gerelateerde producten. Maar uitgaande 
van de huidige politieke standpunten wordt het VK na de brexit als een ‘derde land’ beschouwd. Het gevolg? Telkens 
u dual use-goederen naar de Britse markt overbrengt, zal u een exportvergunning moeten voorleggen. Wel wordt naar 
oplossingen gezocht om de administratieve last te beperken. Een van de mogelijke pistes is het toepassen van de Uniale 
Vergunning 001: de regeling voor de export van dual use-goederen naar onder meer de VS en Canada.

Exporteert u civiele wapens en militair materieel naar het VK, dan heeft u momenteel al een vergunning nodig. 
Voor dit soort goederen zal het effect van de brexit dus eerder beperkt zijn op het vlak van uitvoerlicenties.

MEER WETEN OVER EXPORTVERGUNNINGEN?

Neem een kijkje op de website van de dienst Controle Strategische Goederen: www.fdfa.be/csg.  
Voor meer info over de inspectie van onder meer ruwe diamant, surf naar de website van de FOD Economie: 
www.economie.fgov.be/nl/ondernemingen.



Verwacht wordt dat de brexit aanvankelijk weinig impact zal hebben op de regels omtrent 
de etikettering van voedingsmiddelen. Uitgaande van het huidige standpunt van de Britse 
regering is de kans immers groot dat het VK de bestaande EU-regelgeving zal overnemen. 
Maar wie als voedingsexporteur het zekere voor het onzekere wil nemen, kan zich wel 
voorbereiden op toekomstige wijzigingen die de verpakkings- en etiketteringssystemen 
binnen uw bedrijf mogelijk beïnvloeden.

VERDEELDE BESLUITVORMING

Door de brexit zal het VK geen deel meer uitmaken van de Europese dialoog en besluitvorming, en omgekeerd. 
En hoewel voedselveiligheid voor beide partijen een topprioriteit is, zullen de Europese en Britse voorschriften voor 
etikettering toch geleidelijk beginnen af te wijken van elkaar. Exporteert u voedingswaren naar de Britse markt, volg 
dan de evoluties en onderzoeksprojecten binnen de Britse voedingsindustrie op de voet.

Verpakkings- en 
etiketteringsvoorschriften 
voor voedingswaren

HUIDIGE EU-REGELGEVING LIJKT VOORLOPIG STAND TE HOUDEN

Zowel de EU als het VK dragen voedselveiligheid hoog in het vaandel. Dat Europa een van de strengste regimes ter wereld 
heeft voor de etikettering van voedingsmiddelen, hoeft dan ook niet te verbazen. Aangezien het VK deze voorschriften 
al toepast en de Britse industrie geen voorstander is van nog strengere regelgeving, zal de Britse regering de huidige 
normen voor verpakking en etikettering naar alle waarschijnlijkheid mee opnemen in de EU Withdrawal Bill of 
uittredingswet. De huidige regelgeving zal dus weinig tot niet wijzigen onmiddellijk na de brexit.

Wel heeft de uittrede van het VK mogelijk een impact op de toekomstige Britse verpakkings- en etiketteringsregels. De 
belangrijkste op een rij:



Deze fiche kwam tot stand in samenwerking 
met Howarth Food Safety.

VERSCHILLEN IN CONSUMENTENVOORKEUR EN TERMINOLOGIE 

Niet alleen liggen de voorkeuren van Britse en Europese consumenten soms ver uit elkaar, de lokale voedingsindustrieën 
lanceren ook verschillende markt- en gebruikerstesten. Denk aan verschillen in de kleur of opmaak van verpakkingen. 
Daarnaast is soms andere terminologie gangbaar. Een voorbeeld: wat u in het VK onder de noemer ‘milk chocolate’ 
verkoopt, mag u op het Europese vasteland niet altijd als ‘melkchocolade’ aan de man brengen. Of u die term mag 
gebruiken, hangt immers af van de hoeveelheid cacaopoeder in het product. Belangrijk is om dergelijke verschillen 
nauwkeurig op te volgen zodat uw bedrijf er behendig kan op inspelen.

PUBLIC HEALTH RESPONSIBILITY DEAL

De ‘Public Health Responsibility Deal’ – een initiatief van het Britse ministerie voor Volksgezondheid – zal een cruciale rol 
spelen bij de ontwikkeling van nieuwe normen voor de etikettering van voedingsmiddelen in het VK. Bedrijven kunnen 
zich via dit project vrijwillig engageren om voedingswaren op een eerlijke manier voor te stellen aan Britse 
consumenten. Zo vormt het initiatief niet alleen een drijfveer voor nieuwe normen in de Britse verpakkingssector, 
maar ook een belangrijke referentie en informatiebron voor Vlaamse exporteurs die de nieuwe ontwikkelingen willen 
evalueren.

MEER DETAILS

Surf naar www.ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition_en voor meer info over de huidige 
Europese voorschriften omtrent voedselveiligheid en etikettering.

Een vinger aan de pols houden, doet u zo

Volg de ontwikkelingen in verband met de Europese en Britse etiketteringsvoorschriften op de voet:

• onderhoud nauwe banden met uw sectorfederatie in België;

• ga te rade bij BVI, het Belgische Verpakkingsinstituut. Deze organisatie volgt de wetgeving voor 
verpakking in het VK nauw op. Contactgegevens vindt u op www.ibebvi.be;

• check regelmatig welke bedrijven en organisaties de Britse Public Health Responsibility Deal hebben 
ondertekend. Dat kan via www.responsibilitydeal.dh.gov.uk/food-pledges.

TIP



Door de aanhoudende onzekerheid rond de precieze uitvoering van de brexit krijgt het Britse 
pond serieuze klappen. En hoewel bescherming tegen wisselkoersrisico’s perfect mogelijk is, 
zet vandaag slechts een minderheid van de kmo’s die stap. We schetsen de mogelijkheden en 
de gevallen waarin indekking aangewezen is.

Aangezien het VK nooit deel heeft uitgemaakt van de eurozone, moest u als exporteur in uw kostprijsberekeningen 
altijd al rekening houden met de wisselkoers van het pond ten opzichte van de euro. Alleen is de munt als gevolg van 
de brexitperikelen volatieler geworden. Onderhandel waar mogelijk contracten in euro’s met uw klanten in het VK. Of 
probeer in uw contracten een wisselkoersclausule te voorzien, zodat prijsaanpassingen mogelijk zijn. Lukt dat niet, 
maak dan de afweging of u zich dient te beschermen tegen wisselkoersrisico’s.

Indekken van wisselkoersrisico’s

ZO DEKT U ZICH IN

Gelukkig bestaan er heel wat instrumenten om u tegen een koersval te 
beschermen. Het courantste is het termijncontract. Deze eenvoudige 
methode werkt als volgt: 

• Stel dat u uw betaling in ponden over drie maanden binnenkrijgt, dan kan u 
met uw bank een overeenkomst afsluiten waarbij u een bepaald bedrag aan 
ponden verkoopt op een specifieke datum aan een welbepaalde koers.  

• De koers in het termijncontract wordt bepaald op basis van de spotkoers en 
de swappunten, zijnde het renteverschil tussen het pond en de euro op het 
moment dat u het termijncontract afsluit. 

• Op de vervaldatum verkoopt u de ponden die u ontvangt aan de termijnkoers 
die vastgelegd is in het termijncontract, ongeacht de wisselkoers van het 
pond op dat ogenblik. 

Het voordeel: u hoeft niet wakker te liggen van een daling van het pond 
tussen de datum van indekking en het moment van betaling. De keerzijde van 
de medaille is wel dat u met een termijncontract ook niet kan profiteren van 
een eventuele opvering van het pond in diezelfde periode.

Het termijncontract is het 
courantste instrument ter  
bescherming tegen wissel-
koersrisico’s, maar zeker niet 
het enige. Uw bankier kan u 
de beste oplossing voorstellen 
in uw specifieke situatie.

TIP



Deze fiche kwam tot stand in samenwerking 
met ING.

DE GROOTTE VAN UW WINSTMARGE

Winstmarges zijn erg sectorafhankelijk. Wie met een 
erg kleine winstmarge werkt, ziet zijn winstgevendheid 
verdwijnen als sneeuw voor de zon bij een koersval van 
5 of 10%. Maar situeert uw marge zich bijvoorbeeld rond 
de 30%, dan kan u een schommeling van die grootteorde 
makkelijker verteren. 

DE OMVANG VAN UW OMZET IN PONDEN

In hoeveel munten hebt u een risico? En wat is het aandeel 
van uw pondenomzet in uw totale omzet? Hoe groter 
dat aandeel, hoe zwaarder een koersval zal doorwegen. 
Kortom, hoe beter u zich ertegen moet indekken.

DE DUURTIJD VAN UW OFFERTEFASE

Verstrijkt er doorgaans veel tijd tussen uw offertemoment 
en de ondertekening van het contract, dan bent u 
lang blootgesteld aan wisselkoersrisico’s. Bovendien 
dekt u zich tijdens de offertefase beter niet in met een 
termijncontract. U hangt er namelijk aan vast, ook 
wanneer het niet tot een deal komt met uw klant. In zo’n 
geval neemt u best een optie. Daarmee beschermt u zich 
– mits betaling van een premie – tegen een ongunstige 
koersevolutie, maar u behoudt het recht om van de 
indekking af te zien wanneer het contract niet doorgaat. 

DE BETALINGSTERMIJNEN

Krijgen uw klanten ruime betalingstermijnen of staat u 
hen soms betalingsuitstel toe? Ook in dat geval wordt 
uw bedrijf veel langer blootgesteld aan mogelijke 
koersschommelingen dan wanneer die tijdspanne erg 
kort is.

DE DUURTIJD VAN HET CONTRACT

Sluit u contracten af die over een lange termijn 
lopen, win dan zeker het advies in van uw bank. Bij 
afnamecontracten vereist zekere afname immers een 
andere wisselkoersstrategie dan potentiële. Zo kan 
gedeeltelijke indekking het overwegen waard zijn. 

DE STRATEGIE VAN UW CONCURRENTEN 

Stel, u dekt zich in, maar uw concurrenten niet. Dan 
heeft uw concurrent voordeel bij een versterking van 
het pond tijdens de looptijd van uw termijncontract. Bij 
een verzwakking van de munt, daarentegen, geniet u 
dan weer een concurrentieel voordeel.

Steek uw licht op bij uw bank

Draait u een aanzienlijke omzet in ponden en wordt u lange tijd blootgesteld aan koersschommelingen, betrek 
dan zeker tijdig uw bankier. Hij zal samen met u een analyse maken op maat van uw situatie en het verschil 
berekenen tussen een contract in euro’s en een pondencontract met dekking. Zo kan u een buffer aanleggen 
voor eventuele koersdalingen en ziet u de winstgevendheid van uw export naar het VK niet tenietgaan als 
gevolg van een muntdaling.

INDEKKEN OF DE BLUTS MET DE BUIL?

Is indekking tegen wisselkoersrisico’s een absolute must voor elke exporteur die vandaag handeldrijft met het VK? Het 
antwoord is neen. Meer nog: sommige bedrijven nemen juist heel beredeneerd de bluts met de buil. Neem deze factoren 
in rekening bij uw beslissing:

TIP



Een glazen bol om de impact van de brexit tot in de puntjes in te 

schatten, hebben we jammer genoeg niet. Maar een aantal belangrijke 

aandachtspunten tekenen zich wel al klaar en duidelijk af. Bij wijze 

van conclusie en samenvatting delen we graag 5 concrete manieren 

om uw exportactiviteiten voor te bereiden op de brexit.

5 tips om uw exportbedrijf  
klaar te stomen voor de brexit

1. BRENG HET KOSTENPLAATJE IN KAART

Op basis van uw huidige transacties naar het VK kan u de extra kosten in kaart brengen die de brexit 
mogelijk met zich meebrengt. Zo kan u cashflowvoorspellingen maken en de nodige financiële middelen 
aanleggen voor douaneformaliteiten, een eventuele indekking tegen wisselkoersrisico’s voorzien 
enzovoort. Hou bij deze inschatting ook rekening met de vraag of u de meerkost kan doorrekenen 
aan de klant.

2. GA DE MOGELIJKE IMPACT VAN INVOERRECHTEN NA

Gooien de EU en het VK het niet op een vrijhandelsakkoord, dan moet u mogelijk invoerrechten 
betalen voor bepaalde producten in uw aanbod. In dat weinig waarschijnlijke geval wordt immers 
teruggevallen op de tarieven van ‘meest begunstigde natie’ van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). 
Wil u het zekere voor het onzekere nemen? Probeer dan een inschatting te maken van de impact 
van dit scenario op uw prijzen en verkoop. Enkele bijkomende vragen die u daarbij het best in het 
achterhoofd houdt:
• uit welke hoek ervaart u het meest concurrentie: lokaal, Europees of globaal?
• in hoeverre is het VK afhankelijk van import voor uw aanbod?
• kan de meerkost worden doorgerekend op de factuur van uw eindklant?



ONDERSTEUNING NODIG?

Neem gerust contact met FIT op voor gratis brexit-advies op maat via brexit@fitagency.be.

3. BEPAAL OF U ZICH MOET INDEKKEN TEGEN  
WISSELKOERSRISICO’S

Door de brexit is het Britse pond volatieler geworden, waardoor u mogelijk met hogere wisselkoersrisico’s 
wordt geconfronteerd. Gelukkig kan u die op verschillende manieren het hoofd bieden. Onderhandel 
bijvoorbeeld contracten in euro met uw Britse klanten. Of probeer een wisselkoersclausule te voorzien, 
zodat u prijsaanpassingen kan doorvoeren. Is dat alles niet mogelijk, ga dan na bij uw bank of een 
termijncontract of andere financiële instrumenten een must zijn voor uw business. Het antwoord is 
zeker niet altijd ja.

4. VOLG DE WERELD VAN NORMEN EN VERPAKKINGEN  
OP DE VOET

Verwacht wordt dat impact van de brexit op het vlak van normen en verpakkingsvoorschriften in 
eerste instantie beperkt zal zijn. Maar na verloop van tijd kunnen de Europese en Britse ontwikkelingen 
in deze domeinen wel van elkaar beginnen af te wijken. Houd daarom een vinger aan de pols via uw 
beroepsfederatie. Of ga te rade bij overkoepelende organisaties zoals het NBN (het Belgische Bureau 
voor Normalisatie) en het BVI (het Belgische Verpakkingsinstituut). Informeer u bovendien tijdig over 
de mogelijke extra kosten voor certificering en testen op langere termijn na de brexit.

5. DIVERSIFIEER (INDIEN NODIG) UW EXPORTACTIVITEITEN

Vormt het VK een van de belangrijkste markten van uw bedrijf? U bent verre van alleen. De Britse 
markt is dan ook de op drie na grootste bestemming van Vlaamse exporteurs. Wie in grote mate 
afhankelijk is van export naar het VK doet er goed aan om alternatieve markten te onderzoeken. 
Flanders Investment & Trade neemt graag – samen met u – de diversificatiemogelijkheden voor uw 
bedrijf onder de loep.


