
USAGE INTERNE - N5 - INTERN GEBRUIK 
 

  
 

 
 

 

 

Directie-generaal 
Europese Zaken en Coördinatie (DGE) 

Secretariaat DGE 
e-mail: sec.dge@diplobel.fed.be 

Tel: 02 501 40 47 – 02 501 84 30 
 

 

WEBPAGE  

 “Post-Brexit procedures, controles, handelingen, en verkeersstromingen in/naar Belgische 

zeehavens” 

 
  Ons kenmerk Contact Datum 

  E0.1/jb-kr/EUR   

 

Brexit is een feit. Vanaf 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de 

Europese douane-unie en de Europese binnenmarkt. De controles en procedures dat van 

toepassing zijn aan de buitengrens van de EU zullen vervolgens ook gelden voor het 

vrachtverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk. 

België is een belangrijke logistische hub in Europa dat vrachtafhandeling en verzendservices 

voor bedrijven in verscheidene Europese landen verzorgt. Belgische autoriteiten en havens zijn 

aan het handelen van benodigdheden en procedures voor vrachtverkeer van en naar landen 

buiten de EU gewend. Ze hebben zich voor de nieuwe situatie met betrekking tot het Verenigd 

Koninkrijk goed voorbereid.  

Om zich goed voor te bereiden op de nieuwe procedures, controles, en verkeerstromingen, en 

dus een goede stroom van goederen van en naar het VK via Belgische havens te verzekeren, 

kunnen bedrijven die vracht exporteren, importeren en transporteren naar en van het VK 

hierover een overzicht vinden op de website met meer informatie:  

1. Nieuwe procedures en controles voor transport van en naar het VK 

 Belgische douane:                  Brexit website | helpdesk 

 Federaal agentschap voor veiligheid van de voedselketen: Brexit website | helpdesk 

 

2. Afhandelingsvolgorde van verkeersstromen die de procedures ondergaan in 

Belgische havens en het gebruik van ICT-systemen in deze context 

 Haven van Zeebrugge:    Brexit website | helpdesk 

 Haven van Antwerpen:    Brexit website | helpdesk  

 Haven van Gent / North Sea Port:   Brexit website | helpdesk 

 

3. Real Time verkeersinformatie 

 Vlaams agentschap voor wegen en verkeer:  website | truckmeister app 

 Waals agentschap voor wegen en verkeer :    website   

 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/contact/brexit-callcenter
http://www.favv.be/brexit/nl/
http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/nl/contact/
https://portofzeebrugge.be/en/business/business-logistics/brexit
mailto:brexitproof@portofzeebrugge.be
https://www.portofantwerp.com/en/are-you-ready-for-brexit
mailto:brexit@portofantwerp.com
https://en.northseaport.com/brexit-en
mailto:brexit@northseaport.com
http://www.verkeerscentrum.be/
http://www.truckmeister.app/
http://trafiroutes.wallonie.be/trafiroutes/maptempsreel/

