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 Brexit  Nieuwe regels per 1 januari 2021 

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 reizen 
en zakendoen. Deze hebben we in het kort op een rijtje gezet.

Reizen
Persoonscontroles bij reizen van/naar het VK. Reizen naar het VK 
kan per oktober 2021 alleen nog met een paspoort. Nieuwe regels 
voor het meenemen van huisdieren en het invoeren van 
goederen. Geen visum nodig bij kort verblijf/vakantie.

Grenscontroles Grenscontroles en douaneformaliteiten bij het importeren of 
exporteren van goederen.

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.

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.

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. 

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. 

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).

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. 

Luchtvaart
Geen beperkingen in direct vliegverkeer tussen EU en VK. 
Beperkingen voor Britse luchtvaartmaatschappijen om binnen de 
EU of vanuit de EU vluchten uit te voeren. Afspraken over 
vrachtvervoer, veiligheid en beveiliging. 

Leveringszekerheid 
medicijnen en  
medische 
hulpmiddelen

Geen tarieven en quota op geïmporteerde goederen. Geen Brexit 
gerelateerde tekorten verwacht. 

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. 

Interne 
veiligheid

Afspraken over informatie-uitwisseling en samenwerking bij de 
aanpak van criminaliteit en terrorisme, rechtshulp, Europol en 
Eurojust.

Governance 
Juridisch bindende afspraken over het oplossen van geschillen 
voor de meeste onderdelen uit het akkoord, met de mogelijkheid 
maatregelen te treffen bij het niet naleven van afspraken. Op 
gebied van interne veiligheid gelden andere afspraken. 

Energie en 
klimaat

Het VK vertrekt uit de EU interne energiemarkt. Afspraken over 
energiehandel, interconnectiviteit en energiesamenwerking 
(onder andere op de Noordzee) en samenwerking om 
klimaatdoelen te halen.

Britse deelname  
aan EU- 
programma’s

Het VK blijft deelnemen aan onder andere onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s als Horizon Europe, civiel nucleaire 
samenwerking via Euratom en het ruimtevaartprogramma 
Copernicus. VK neemt niet meer deel aan Erasmus+.

Welke acties moet je ondernemen?
Zorg dat Brexit je niet in de weg zit en bereid je goed voor: ga 
voor meer informatie over jouw situatie naar www.brexitloket.nl 

en bekijk daar de uitgebreide informatie per onderwerp.
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