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Door de Brexit verandert er veel voor iedereen die  

zendingen naar het Verenigd Koninkrijk heeft. DPD 

helpt u graag om u hier optimaal op voor te bereiden. 

Aan de hand van een aantal simpele checkpoints kunt  

u precies zien wat u moet doen voor een correcte  

Douane-afhandeling na de Brexit. 

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben wij 

als delivery experts bovendien al zo veel mogelijk voor 

u ingericht. In het tweede deel van dit boekje vindt u de 

belangrijkste informatie over deze verschillende handige 

tools en producten. Hiermee bent u helemaal Brexit 

ready, zodat alles ook ná de Brexit op rolletjes blijft lopen!

Wat gaat er  
veranderen?

Heeft u alle ‘checkpoints’ uit dit boekje 
doorlopen? Dan bent u Brexit ready!

Wilt u dit ook uitdragen op uw website, in uw 
webshop of bij uw e-mail handtekening?
Download dan het digitale Brexit ready-keurmerk 
via dpd.nl.



 Checkpoint 1 
  

Vraag tijdig een 
EORI-nummer aan

Wat is een EORI-nummer?

Door nationale Douane-instanties wordt een EORI-

nummer aan importeurs en exporteurs toegekend. Dit 

identificatienummer wordt gebruikt bij de verwerking 

van invoerverklaringen en Douane-afhandeling. 

Hoe vraagt u een EORI-nummer aan?

 ● Een EORI-nummer kunt u aanvragen op de 

website van de belastingdienst. 

 ● Het nummer bestaat uit een combinatie van cijfers 

waar uw btw-nummer in is verwerkt.  

Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl.



 Checkpoint 2
  

Classificeer uw 
producten met 
HS-codes

Wat zijn HS-codes?

De Douane gebruikt een goederencode of Europese 

HS-code (Harmonized System) om producten in te delen. 

Deze code bestaat uit minimaal 8 cijfers. Door deze code 

te gebruiken in de data die u naar DPD stuurt, kan DPD 

een correcte Douane-afgifte doen. De Douane weet dan:

 ● Welke producten zich in uw zending bevinden.

 ● Hoeveel invoerrechten en andere invoerbelastingen 

hierover geheven moeten worden. 

Let op: Is de code niet goed ingevuld, dan kan de Douane uw producten in 

een andere productcategorie indelen. Hiervoor moet u mogelijk een andere 

prijs betalen en bestaat de kans dat u een boete ontvangt voor onjuiste 

classificatie. In het uiterste geval kan DPD geen Douane-aangifte doen.

Hoe komt u aan HS-codes voor uw producten?

 ● HS-codes om zelf uw producten te classificeren 

vindt u o.a. op KVK.nl.

 ● Om de goederencode van uw product te bepalen, 

dient u er rekening mee te houden dat veel 

producten niet letterlijk terug te vinden zijn aan  

de hand van hun meest gebruikte benaming. 

 ● Een ‘laptop’ of een ‘tablet’ moet bijvoorbeeld 

worden geclassificeerd als ‘draagbare 

automatische gegevensverwerkende machine, 

wegende niet meer dan 10 kg’.



 Checkpoint 3
  

Lever altijd  
volledige data aan

Welke data moet u aanleveren?

De Douane wil weten wat er in de zending zit en dat 

moet precies kloppen met de documentatie van de 

zending. Deze documentatie moet altijd de volgende 

gegevens bevatten:

 ● NAW-gegevens van de ontvanger en verzender

 ● Telefoonnummer en e-mail van ontvanger en 

verzender

 ● Gedetailleerde omschrijving (inclusief het 

materiaal) van de producten

 ● Waarde van de producten

 ● HS-code Export: bestaat uit minimaal 8 cijfers

 ● Land van oorsprong (waar de goederen zijn gemaakt) 

Wat moet u aanvullend 

leveren?

Verstuurt u B2B, dan zult 

u een btw-nummer van 

de ontvanger moeten 

toevoegen in verband 

met de btw-verlegging /  

Douane-rekening. 

Daarnaast moet u het 

EORI-nummer toevoegen 

zie Checkpoint 1.



 Checkpoint 4
  

Welke transport-
condities kunt u 
kiezen?

DPD biedt de INCO term DAP aan. Een INCO term 

geeft aan waar de verantwoordelijkheid overgaat 

van verzender op ontvanger. Naast een INCO term 

gebruikt DPD de toevoeging Billing terms.

Een Billing term geeft aan welke partij (verzender of 

ontvanger) de btw en invoerrechten betaalt. 

Aan de INCO term DAP zijn twee soorten Billing terms 

toegevoegd:

 ● DP betekent ‘Duties & taxes Paid’. De verzender 

betaalt de kosten

 ● NP betekent ‘Duties & taxes Not Paid’. De ontvanger 

betaalt de kosten

Hoe kunt u uw klanten 

het beste voorlichten? 

Afhankelijk van de 

gekozen Billing term (DP 

of NP) kunt u informatie 

over de kosten van het 

pakket aan uw website 

toevoegen. 

Bij NP (de ontvanger 

betaalt) bestaat het risico 

dat uw klant het pakket 

weigert. U vergroot de 

kans op een succesvolle 

aflevering door duidelijk

aan te geven dat uw 

klant vóór aflevering nog 

douane-kosten dient te 

voldoen.



 Checkpoint 5
  

Voeg de juiste  
documenten toe

Welke documenten moet u aanleveren? 

Waarschijnlijk bent u gewend, om voor bijvoorbeeld 

Noorwegen en Zwitserland, fysieke facturen te maken 

en in 5-voud toe te voegen aan uw zending. Voor 

uw zendingen naar het Verenigd Koninkrijk is dat na 

de Brexit niet nodig. DPD heeft met de Douane een 

aparte afspraak gemaakt voor uw zendingen naar 

het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. U mag uw data 

digitaal aanleveren. Een originele factuur blijft nodig 

maar hoeft u niet direct aan te leveren. Zorg dat deze 

beschikbaar is.

Wat heeft DPD al voor u geregeld? 

Door het gebruik van een van de labeltools van DPD 

verzendt u automatisch de data van uw producten en 

zending naar DPD. De originele factuur heeft u alleen 

nodig wanneer de Douane daarom vraagt. U krijgt via een 

e-mail van de Customer Service afdeling van DPD het 

verzoek om een scan of een kopie van de factuur digitaal 

aan te leveren. In een later stadium bieden we u de 

mogelijkheid om direct uw factuur te kunnen uploaden. 



 Checkpoint 6
  

Registreer u bij de 
douane in het 
Verenigd Koninkrijk 
(HMRC)

Het Verenigd Koninkrijk heeft begin 2019 een btw 

wetgeving (VAT notice 1003) die het verplicht maakt 

dat de verzender altijd de btw (VAT) moet betalen 

van pakketten ≤£135. Verstuurt u dus producten met 

een waarde van minder dan 135 pond? Registreer 

u dan via de website van de HMRC in het Verenigd 

Koninkrijk. Recentelijk is aangekondigd dat er een 

overgangsperiode geldt en dat registreren nu nog niet 

verplicht is. Echter registreren is eenvoudig en dus 

een kleine moeite om voorbereid te zijn.



 Checkpoint 7
  

Bereid uw klanten 
voor op toekomstige 
veranderingen

Hoewel het nog niet duidelijk is hoe het Brexit 

scenario er uit gaat zien, is het verstandig dat u alvast 

bij uw klanten aangeeft dat de volgende zaken gaan 

veranderen bij zendingen naar het Verenigd Koninkrijk 

als ze uit de EU stappen. 

 ● De procedures; 

zoals aangegeven bij de andere checkpoints 

in dit boekje.

 ● Eventuele langere transit-tijden; 

houd vooralsnog rekening met 1 dag extra looptijd, 

mits na het ingaan van de Brexit geen nieuwe extra 

grenscontroles ingevoerd worden.

 ● Aangepaste tarieven; 

Wilt u tarieven weten? Neem dan contact op via 

Brexit@dpd.nl

Wat heeft 
DPD al voor u 

ingericht?



Naast alles wat u zelf kunt doen aan 
de hand van de checkpoints op de 
vorige pagina’s, vindt u op de komende 
pagina’s meer informatie over hetgeen 
DPD voor u kan regelen. Dankzij o.a. 
de volgende kant-en-klare tools en 
producten kunt u ook na de Brexit 
snel en efficiënt naar het Verenigd 
Koninkrijk blijven verzenden:

• Aangepaste labeltools
• Brexit ready producten
• Aangepaste monitoring tool
• Twee transportcondities: DAP DP 
 en DAP NP

Aangepaste  
labeltools

DPD Shipper

Deze labeltool van DPD heeft twee versies, een lokale 

en een centrale versie. Hiermee kunt u Brexit ready 

labels printen voor uw zendingen naar het Verenigd 

Koninkrijk. Verstuurt u pakketten met een waarde van 

≤ £135 en heeft u een registratie bij HMRC? U kunt uw 

registratienummer invullen in het SPRN-veld in de 

labeltool.

Ontwikkelt u zelf software om labels te maken 

dan heeft DPD specificaties voor u beschikbaar. 

Gebruik daarvoor het contactformulier op 

dpd.nl. 

Maakt u gebruik van plug-ins? Download dan de 

nieuwste plug-in via Github.com/DPDconnect.



Brexit ready  
producten

Direct na de Brexit kunt u al pakketten versturen 

via DPD CLASSIC, DPD Home en DPD International 

Express. Op termijn worden ook uitbreidingen op  

deze services beschikbaar. Wij houden u hierover 

uiteraard op de hoogte!

Aangepaste 
monitoring tool

In de monitoring tool van DPD, Shipping report kunt 

u uw pakketinformatie zien. Aan deze monitoring 

tool worden de volgende nieuwe gebeurtenissen 

toegevoegd:

 ● Data van zending ontvangen

 ● Douane wil zending zien

 ● Zending door Douane ingeklaard

 ● Zending in afwachting van betaling

 ● Zending geweigerd door ontvanger

 ● Retour – opslagtermijn verlopen

 ● Betaling ontvangen



Twee transport-
condities: 

DAP DP en DAP NP
Het verschil tussen de twee transportcondities DAP 

DP en DAP NP heeft te maken met wie de kosten 

betaalt en wat de waarde van het pakket is:

Waarde pakket ≤ £135 (btw verschuldigd) 

 ● Transportconditie DAP DP (Duties & Taxes Paid) -  

de verzender betaalt de btw 

Voordeel van deze transportconditie is dat het pakket 

sneller verwerkt wordt en de totale kosten lager zijn.

 ● Transportconditie DAP NP (Duties & Taxes Not Paid) 

- de ontvanger betaalt de btw.

Let op: DPD UK rekent voor voor een NP pakket 

£5 administratiekosten (exclusief btw) die de 

ontvanger zal moeten betalen.

Waarde >£135 (invoerrechten en btw verschuldigd)

Ook hier kunt u kiezen welke transportconditie u wilt

aanbieden:

 ● Transportconditie DAP DP: de verzender betaalt de 

invoerrechten en btw via DPD NL.

 De kosten voor de betaling van de btw worden 

achteraf verhaald. U ontvangt hiervoor een aparte 

factuur van DPD Nederland.

 Tip: zorg dat uw klant het verschuldigde bedrag aan 

btw (Verenigd Koninkrijk tarief) vooraf aan u betaalt.

 ● Transportconditie DAP NP: de ontvanger betaalt 

de invoerrechten en btw via DPD UK. Bij DAP NP 

zijn de invoerrechten en btw van het pakket nog 

NIET betaald bij het passeren van de grens met 

het Verenigd Koninkrijk. De ontvanger ontvangt 

hiervoor van DPD UK een betaalverzoek via 

e-mail en sms met een veilige betaallink naar een 

betaalplatform. 

DPD raadt aan om gebruik te maken van DAP DP  

omdat u hiermee zelf in controle bent en u transparant 

bent over de kosten richting uw klant. Een snelle 

aflevering is hierbij gegarandeerd.



Heeft u aanvullende 
vragen over de Brexit?

De DPD Brexit Helpdesk staat voor u klaar!

De antwoorden op de meest gestelde vragen over  

de Brexit vindt u op dpd.nl/klantenservice.

Heeft u vragen over de Brexit of wilt u meer weten 

over DPD? Kijk dan op de speciale Brexit pagina op 

dpd.nl of stuur een e-mail naar brexit@dpd.nl.

Your delivery experts


