
 

 

 
PU4426nl04 
02/05/2022 
 

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. 
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 2023. 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. Deze gelijkwaardigheid 
zal tegen 2023 opnieuw worden geëvalueerd. 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 januari 2024 als u een Europese marktdeelnemer bent. Deze maatregel, die 

oorspronkelijk op 1 juli 2021 zou ingaan en al tot 1 januari 2022 was verlengd, is door de Britse 
autoriteiten uitgesteld in verband met de gevolgen van de crisis. 

De Britse overheid is voornemens een elektronisch importsysteem te ontwikkelen dat dit 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. U kunt de informatie die in het GB COI zal verschijnen, rechtstreeks via MyCertisys 
invullen. 
 
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 
• Toelichting Extract of GB COI 
• Step-by-step guidance 

  
 

 Wat verandert als u producten importeert uit het Verenigd Koninkrijk? 
 
Alle Britse certificeringsorganen zijn door de EU als gelijkwaardig erkend tot en met 31 december 
2023. Zij zijn opgenomen in R(EU) 1235/2008. 
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:  
✓ De website van DEFRA (Department for Environment Food & Rural Affairs) 
✓ 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 
  

 

https://www.soilassociation.org/media/21707/great-britains-certificate-of-inspection.docx
https://www.soilassociation.org/media/21705/extract-of-the-gb-certificate-of-inspection.docx
https://www.soilassociation.org/media/21705/extract-of-the-gb-certificate-of-inspection.docx
https://www.soilassociation.org/media/21706/gb-certificate-of-inspection-explanatory-notes.pdf
https://www.soilassociation.org/media/21704/extract-of-gb-certificate-of-inspection-notes.pdf
https://www.soilassociation.org/media/21704/extract-of-gb-certificate-of-inspection-notes.pdf
https://www.soilassociation.org/media/21708/step-by-step-guidance-for-gb-imports-from-third-countries.pdf
https://www.certisys.eu/nl/mijn-activiteit/internationaal-project/
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/E_COI/Intro.htm
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_nl

