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1. Inleiding

Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Er is (nog) geen 

deal waarin een overgangsperiode is overeengekomen. Als er geen deal en dus geen 

overgangsperiode komt, dan is het VK vanaf 29 maart 2019 een derde land net als alle 

andere derde landen, met alle consequenties van dien. 

Eén aspect dat van belang is of kan zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven bij de no-

deal Brexit betreft Uniegoederen die voor 29 maart 2019 vanuit Nederland, of één van de 

andere Lidstaten van de EU, naar het VK zijn gebracht en die na 29 maart 2019 

terugkomen in de Unie. Wat de gevolgen van de Brexit op die goederen zijn is met name 

afhankelijk van de vraag of het mogelijk is om aan te tonen dat betreffende goederen de 

status van Uniegoed hebben. 

2. Aantonen van douanestatus van Uniegoederen

Alle goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen, zijn aan douanetoezicht 

onderworpen. Dit geldt ook voor goederen die na 29 maart 2019 of na het einde van een 

eventuele overgangsperiode (zie paragraaf 3) vanuit het VK het douanegebied worden 

binnengebracht. De binnengebrachte goederen blijven onder douanetoezicht zolang dit 

nodig is om de douanestatus te bepalen. Als eenmaal is vastgesteld dat goederen de 

Unie-status hebben, dan houdt het douanetoezicht op te bestaan. Deze goederen 

bevinden zich in het vrije verkeer van de Unie en hoeven niet te worden aangegeven 

voor het vrije verkeer. Er hoeft in de gevallen dat van binnenkomende goederen de Unie-

status is aangetoond, geen beroep gedaan te worden op artikel 203 DWU (in het vrije 

verkeer brengen met vrijstelling van rechten omdat sprake is van terugkerende 

goederen) omdat de goederen al in het vrije verkeer zijn.  

Het bewijs dat goederen de douanestatus van Uniegoederen hebben, kan geleverd 

worden door het overleggen van één van de bewijsmiddelen genoemd in artikel 199 

UVo.DWU (Verordening 2015/2447).  

3. Geen beroep op terugkerende goederen bij Brexit

Goederen waarvan de douanestatus van Uniegoed niet kan worden aangetoond, en die 

terugkeren naar de EU27 moeten in het vrije verkeer worden gebracht. Het 

Douanewetboek van de Unie (Verordening (EU) nr. 952/2013, het DWU) voorziet op zich 

in vrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen. Artikel 203 lid 1 DWU stelt: 



 

 

Niet-Uniegoederen die, na oorspronkelijk als Uniegoederen uit het douanegebied 

van de Unie te zijn uitgevoerd, dit douanegebied binnen drie jaar opnieuw 

binnenkomen en in het vrije verkeer worden gebracht, worden op aanvraag van 

de belanghebbende van invoerrechten vrijgesteld. 

Voor Uniegoederen die voor 29 maart 2019 vanuit Nederland of één van de andere 

Lidstaten van de EU naar het VK zijn gebracht en na 29 maart 2019 terugkeren naar één 

van de overgebleven 27 Lidstaten kan volgens de Europese Commissie echter geen 

gebruik gemaakt worden van de regeling voor terugkerende goederen.  

De voor 29 maart 2019 naar het VK gebrachte goederen waren op dat moment “gewoon” 

Unie-goederen die van de ene plaats in de Unie naar een andere plaats in de Unie zijn 

gebracht. Ze zijn niet uitgevoerd uit het douanegebied van de Unie. Op 29 maart 

verliezen deze goederen, net als alle andere goederen in het VK, hun Uniestatus en 

worden derde landen goederen. Als deze goederen vanuit het VK naar de EU worden 

gebracht, dan moeten deze goederen op normale wijze in het vrije verkeer worden 

gebracht en moeten eventueel verschuldigde douanerechten worden betaald. Als 

goederen voor 29 maart 2019 vanuit het VK terugkeren in één van de andere 27 

Lidstaten van de Unie, dan zijn het vanzelfsprekend nog steeds gewoon Uniegoederen 

en hoeven de goederen niet in het vrije verkeer te worden gebracht en zijn geen 

douanerechten verschuldigd.  

Puur vanuit wetgeving geredeneerd, is het standpunt van de Europese Commissie 

correct. Uitgangspunt bij de regeling terugkerende goederen is namelijk dat de goederen 

moeten zijn uitgevoerd uit het douanegebied van de Unie. Bij Uniegoederen die voor 29 

maart 2019 naar het VK zijn gebracht, heeft geen uitvoer plaats gevonden. Dit neemt niet 

weg dat meerdere Lidstaten hebben aangegeven dat een dergelijk strikte toepassing van 

de wetgeving niet wenselijk is en moeilijk is uit te leggen. Het is nadelig voor het 

bedrijfsleven van de Unie. Op dit moment is er echter geen zicht op een verzachtende 

maatregel. 

4. Brexit met overgangsperiode 

De situatie wanneer wel een deal gesloten wordt en er een overgangsperiode komt, is 

niet wezenlijk anders. Waarschijnlijk is het enige verschil met het no-deal scenario de 

datum waarop de statuswisseling plaats vindt. In het geval er een deal komt, dan komt er 

vermoedelijk een overgangsregeling tot 31 december 2020. Tijdens die 

overgangsperiode is dan het DWU nog van toepassing. Voor goederen die voor 31 

december 2020 vanuit de EU naar het VK zijn gebracht en na 31 december 2020 

terugkomen in de EU, geldt dan eveneens dat geen gebruik gemaakt kan worden van de 

regeling terugkerende goederen. 

5. Disclaimer 

Bovenstaande is allemaal gebaseerd op de actuele stand van zaken. De Douane kan 

niet garanderen dat bovenstaande op 29 maart 2019 inderdaad op de beschreven wijze 

moet worden toegepast. Gezien de potentiële financiële gevolgen van het verlies van de 

Uniestatus en het niet kunnen gebruiken van de regeling terugkerende goederen, wil de 

Douane u echter toch informeren over het huidige standpunt van de Europese 

Commissie. Vanzelfsprekend zal nadere informatie volgen als er iets wijzigt. 

 




