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BREXIT UPDATE –
BREXIT – import en export van bioproducten vanaf 1 januari 2021

Context
Op 31 januari 2020 stapte het Verenigd Koninkrijk officieel uit de Europese Unie. Sindsdien is het een
derde land van de EU geworden.
Tot 31 december 2020 bevinden de EU en het Verenigd Koninkrijk zich in een overgangsperiode waarin ze
nog een nauwe band met elkaar hebben, met name om het vrije verkeer van goederen en personen te kunnen
blijven garanderen.
Omdat er nog geen vrijhandelsakkoord gesloten is, werden recent enkele maatregelen genomen om de
handel in bioproducten tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU te waarborgen.

Wat is de situatie nu concreet voor de handel van bioproducten?
Om een optimale overgang te garanderen, besliste het Verenigd Koninkrijk om de EU te erkennen als
gelijkwaardig voor de handel van biologische producten tot en met 31 december 2021. Dat
betekent dat het Verenigd Koninkrijk de biologische producten uit de EU zal aanvaarden, maar ook de
producten uit de 13 erkende derde landen (de lijst in Bijlage III van Verordening (EG) 1235/2008) en de
andere derde landen waarvan de certificeringsorganen zijn opgenomen in de lijst in Bijlage IV van Verordening
(EG) 1235/2008. Deze overgangsmaatregel biedt de biomarkt een zekere stabiliteit. Het Verenigd Koninkrijk
wil met de EU over een duurzaam langetermijnakkoord onderhandelen met betrekking tot de
gelijkwaardigheid van biologische producten.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2021 als u producten exporteert naar het Verenigd
Koninkrijk?
Bent u een bedrijf dat bioproducten exporteert naar het Verenigd Koninkrijk? Dan moet u uw biocertificaat
aanpassen en uw activiteit als exporteur melden bij CERTISYS. Als u dat nog niet deed, neem dan
contact op met uw CERTISYS-controleur.
U hebt een Specifiek Controlecertificaat op papier nodig, het GB COI:
• Vanaf 1 januari 2021 als u een marktdeelnemer van een derde land bent
• Vanaf 1 juli 2021 als u een Europese marktdeelnemer bent
De Britse overheid zal daarna een elektronisch importsysteem ontwikkelen dat het papieren systeem
vervangt.
U dient een GB COI in te vullen met de hulp van uw klant in het Verenigd Koninkrijk en dat voor elke
zending die u exporteert. Als uw zending wordt gesplitst tijdens de douane-inklaring, dient u een "GB COI-

extract" in te vullen. Er wordt voor gezorgd dat dit rechtstreeks kan worden ingevuld via MyCertisys.
Momenteel wordt alles in het werk gesteld om deze functie beschikbaar te maken.
Intussen dient u ons dit document ter controle en ondertekening te bezorgen via certification@certisys.eu
met als mailonderwerp 'GB COI'. Daarnaast dient u een gescande kopie van uw ondertekende GB COI ter
beschikking te stellen van de douaneautoriteiten van de haven bij de aankomst van de zending.
Het GB COI, de step-by-step guidance en de toelichting kunt u hier downloaden:
• Specifiek controlecertificaat (GB COI)
• Extract of GB COI
• Toelichting GB COI
• Toelichting Extract of GB COI
• Step-by-step guidance

Wat verandert als u producten importeert uit het Verenigd Koninkrijk?
Als er tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU geen gelijkwaardigheidsakkoord zou worden bereikt tegen
eind 2020, dan moeten de Britse certificeringsorganen de goedkeuring krijgen van de Europese Commissie
(EC) overeenkomstig Verordening (EG) 1235/2008. Voor verschillende Britse certificeringsorganen is het
proces momenteel aan de gang.
Bent u een bedrijf dat bioproducten importeert uit het Verenigd Koninkrijk? Dan moet u uw biocertificaat
aanpassen en uw activiteit als importeur melden bij CERTISYS. Als u dat nog niet deed, neem dan
contact op met uw CERTISYS-controleur.
Uw bedrijf moet eveneens geregistreerd zijn als 'importeur van biologische producten' op TRACES
NT en daarbij moet uw certificeringsorgaan worden vermeld.
De producten die u importeert uit het Verenigd Koninkrijk moeten een controlecertificaat hebben (eCOI)
dat werd afgeleverd in TRACES NT en ondertekend door het certificeringsorgaan van uw Britse
leverancier.
Meer informatie over:
• de procedure voor de import van bioproducten
• de gebruikershandleiding van TRACES NT
De situatie kan snel veranderen. We houden u uiteraard op de hoogte over de volgende aanpassingen in de
regelgeving.

Meer informatie:
✓ FAQ van DEFRA (Department for Environment Food & Rural Affairs)
✓ De website https://www.gov.uk/guidance/trading-and-labelling-organic-food-from-1-january2021#importing-organic-food
✓ De website https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit
✓ De website https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit
✓ De website https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_nl

