Brexit-campagne douane schudt al kwart bedrijven wakker
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Van de twintigduizend bedrijven die de voorbije twee weken een brief met een douanenummer
ontvingen, reageerde intussen een kwart. Minister van Financiën Alexander De Croo en de douane
roepen intussen alle bedrijven op om zich zo snel mogelijk in orde te stellen: “Wie geen douanenummer
heeft, zal geen handel met het VK kunnen drijven.”
Vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk (VK) de interne markt van de Europese Unie verlaat,
moeten bedrijven die handel drijven met het VK douaneformaliteiten vervullen. Om een douaneaangifte
te kunnen opstellen, hebben bedrijven een EORI-nummer nodig (Economic Operator Registration and
Identification).
Rollen omgedraaid
Midden januari bleek dat slechts één op vijf van de Belgische bedrijven die handel drijven met het VK en nog niet
over een douanenummer beschikten, zich de voorbije maanden in orde hadden gesteld. Twintigduizend andere
bedrijven hadden tot dan nog geen EORI-nummer aangevraagd. Daarop besloot minister van Financiën Alexander
De Croo in samenspraak met de douane en de sectororganisaties om de rollen om te draaien.
Waar bedrijven vroeger zelf een douanenummer moesten aanvragen, reikt de douane nu van ambtswege een
EORI-nummer uit. Bij twintigduizend bedrijven viel dat nummer de voorbije weken in de bus. De bedrijven wordt
enkel gevraagd een aantal gegevens over te maken zodat het EORI-nummer definitief kan worden ingeschreven in
de Europese douanedatabank.
Een kwart van de bedrijven reageerde intussen: 3.646 bedrijven maakten de nodige gegevens over, 1.296 andere
bedrijven hebben reeds gereageerd, maar dienen hun aanvraag nog te vervolledigen.
Callcenter belt bedrijven op
De douane besliste ook om telefonisch contact op met de top-5000 bedrijven die handel drijven met het VK. Dat
callcenter is sinds eind vorige operationeel. Een twaalfkoppig team van de douane volgt via het callcenter met de
bedrijven hun EORI-aanvraag op.
De douane verwacht dat het aantal invoeraangiftes door brexit met 930.000 zal toenemen, een stijging met 14 %.
Het aantal bijkomende uitvoeraangiftes wordt geraamd op ongeveer 4.500.000, een stijging met 47 %.
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