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ONLINE  INFOMIDDAG 

INFOMIDDAG 

Update douane 2021: BREXIT   

BREXIT is een feit!   

 

Met ingang van 1 januari 2021 is het VK ook in de feiten niet langer lid van de Europese Unie.  

 

Het politieke landschap in het VK ziet er duidelijker uit dan dat de voorbije jaren het geval is geweest, 

en de Brexit kent ook haar feitelijke uitrol vanaf 1 januari 2021. Aan de hand van de door beide 

partijen ingenomen onderhandelingspositie kan alvast gesteld worden dat de handel met het VK, wat 

een eventueel akkoord ook brengt, ingrijpende wijzigingen zal ondergaan.  

 

Om optimaal met het VK te kunnen handelen, is het voor ondernemingen onontbeerlijk om goed 

geïnformeerd te zijn op de ingrijpende wijziging in het handelslandschap. Het is nu tijd om te 

handelen!  

  

Met dit oogmerk organiseren BCCL en DELOITTE op dinsdag 9 maart 2021 (am) een bijzondere 

infosessie volledig gewijd aan het Brexit-thema, waarbij verschillende aspecten van de Brexit 

toegelicht zullen worden met een bijzondere focus op de implicaties inzake douane, handel, BTW en 

supply chain.  

  

Daarbij wordt met name ingegaan op de nieuwe handelsrelatie, inclusief de maatregelen zoals 

voorzien in het overgangsakkoord en een tegen dan mogelijk geïmplementeerde ‘trade deal’.  

  

De infonamiddag zal deelnemers niet alleen toelaten om concreet inzicht te verkrijgen in de 

verschillende specifieke Brexit-gevolgen; maar hen ook - en vooral - in staat stellen concrete acties 

te nemen.  
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Hiertoe wordt onder meer ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en bespreken van 

specifieke thema's voorzien. 

  

Uw voordeel:  

Deze infonamiddag zal uw onderneming in staat stellen nieuwe opportuniteiten te spotten, en 

ervoor te zorgen dat de supply chain van en naar het VK in de toekomst gegarandeerd blijft.  

Vanzelfsprekend speelt de sessie eveneens in op de meest recente ontwikkelingen inzake douane, 
zoals deze zich op het ogenblik van de infonamiddag voordoen. 

 

MEEST GESTELDE VRAGEN WAAROP U ZEKER ANTWOORD KRIJGT: 

 Zullen we met onze producten van het eventuele vrijhandelsakkoord met de UK kunnen 
genieten? 

 Is er zo’n akkoord, en hoe zal dat dan in zijn werk gaan? 
 Wat is de operationele impact van Brexit op onze logistieke activiteiten van- en naar de UK? 
 Hoe exporteren naar de UK? 
 Kunnen wij ook zelf instaan voor de douaneformaliteiten langs UK zijde? 
 Wat kost dit allemaal? 
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Doelgroep Alle medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij 

de bedrijfsvoering van hun organisatie: CEO’s, CFO’s, COO’s, 

bedrijfsleiders, beslissingsnemers uit de afdelingen finance, sales, inkoop, 

transport en douane 

Duur van de opleiding Online: 0.5 dag van 9u tot 12.30u 

Datum ONLINE 

Dinsdag 9/3/2021 (am) 

Deelname ONLINE 

Leden OTM: 380 € / deelnemer  

Niet-leden: 450 € / deelnemer 

 

Prijzen exclusief 21 % BTW 

 

Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 

Erkenningsnummer DV.O105688 

 

 

 

 

mailto:info@bccl.be
http://www.bccl.be/

