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In deze presentatie



Exportkansen 
op dit moment

Onderzoek van Ecorys toont aan dat 
Nederlandse bedrijven nog niet alle 
exportkansen benutten.*

* Identifying market opportunities for Brexit-affected sectors 
(2022), onderzoek i.o.v. RVO



De figuur links laat zien hoeveel procent van 
het exportpotentieel wordt benut, verspreid
over de sectoren. 

Conclusie: er zijn nog volop groeikansen

Bron: International Trade Centre, Export Potential map

Onbenut exportpotentieel per sector



De ‘exports gap’ laat zien hoeveel ruimte er is 
voor groei tussen de export en het 
exportpotentieel, zoals hier binnen Europa... 

Bron: International Trade Centre, Export Potential map

Onbenut exportpotentieel

per land/gebied



… maar ook daarbuiten. Zo laat de top 20 ook
groeikansen zien in de VS, China, Taiwan, 
Zuid-Korea en Turkije.   

Bron: International Trade Centre, Export Potential map

Onbenut exportpotentieel

per land/gebied



In Italië ligt een onbenut 
exportpotentieel voor groente 

en knollen ter waarde van
118 miljoen euro.



In Zuid-Korea ligt een aanzienlijk 
exportpotentieel voor voedselproducten ter 

waarde van 368 miljoen euro. 



Meer weten over 
exportkansen?

› Bekijk het webinar ‘Succesvol uw grenzen 
verleggen na Brexit’ 

› https://www.rvo.nl/eu-handelsprogramma

https://www.rvo.nl/eu-handelsprogramma


EU-Handelsprogramma
Wat is het
EU-Handelsprogramma?

Ondersteuningspakket dat deel uitmaakt van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). 
Het EU-Handelsprogramma biedt ondersteuning bij internationaal zakendoen:
• Verkennen en betreden van nieuwe afzetmarkten
• Uitbreiden van bestaande afzetmarkten

Voor wie is het? Ca. 35.000 Nederlandse bedrijven die al voor 31 januari 2020 structureel 
zakendeden met het Verenigd Koninkrijk en sindsdien omzet en/of marktaandeel 
zijn kwijtgeraakt of te maken hebben met handelsbelemmeringen.

Wat is het budget? € 32 miljoen

Wat is de looptijd? 16 mei 2022 tot eind 2023

Waar kan ik me aanmelden? www.rvo.nl/eu-handelsprogramma

Het programma in het kort

http://www.rvo.nl/eu-handelsprogramma


5 redenen om
mee te doen

Unieke kans om uw omzetverlies goed 
te maken in andere landen 

Kosteloos gebruikmaken van alle 
diensten en activiteiten

Toegang tot exclusieve middelen om 
uw exportkennis te vergroten

Uitbreiding van uw exportnetwerk 
binnen en buiten Nederland

Inclusief toegang tot 
internationale vakbeurzen en 
handelsmissies

#1

#2

#3

#4

#5



Dit kunt u 
allemaal krijgen
tot september

Onbeperkt toegang tot 3 e-learning
modules

Deelname aan 1 summer course 
(keuze uit 3 cursussen, op=op)

Onbeperkt toegang tot exclusieve 
webinars en evenementen

Uw voorkeuren kenbaar maken voor 
het EU-Handelsprogramma v.a. 
september 2022

>

>

>

>



Vanaf september 
kosteloos 
toegang tot 5 
programma-
onderdelen

Exclusieve online community 

Capability programma’s

Handelsimpuls programma

Bilaterale samenwerking

Handelsmissies en beurzen

1.

2.

3.

4.

5.



› Met gelijkgestemden de grens over

› Vraag en aanbod via marktplaats

› Inzicht in mogelijkheden, zelf behoeften kenbaar 
maken

› Peer to peer, sparren met andere ondernemers en 
specialisten

› Bouwen aan uw internationale netwerk

1. Exclusieve online 
community 

vanaf september



Export rebuild

› Advies bij het bepalen of toetsen van 
uw handelsstrategie

› Ondersteuning bij oriëntatie op 
kansrijke afzetmarkten

Capability Boost

› Kennis over specifieke landen 
of gebieden

› Trainingen internationale vaardigheden

2. Capability programma’s
vanaf september



› Sector-Markt combinaties

› Programma-aanpak – collectief:
– Deelname aan/toegang tot exclusieve marktstudies

– Bezoek aan vakbeurzen

– Deelname aan handelsmissies

› Coördinatie met sector/branche

› Uitvoering door postennetwerk

3. Handelsimpuls
programma

vanaf september



› Inzet complexere markten

› Wegnemen handelsbelemmeringen

› Handelsketens optimaliseren

› Inspringen op transitiethema’s

› Samenwerking, G2G, K2K

4. Bilaterale 
samenwerking

vanaf september



› Actieve deelname aan wereldwijde beurzen

› Aansluiten bij bestaande handelsmissies, 
bijvoorbeeld onder leiding van een minister 
of beleidsmaker

5. Handelsmissies en 
beurzen

vanaf september



“Kan ik ook meedoen 
aan het programma?”



Veel ondernemers 
zijn zich nog niet 
bewust van hun recht 
op ondersteuning

“Brexit is toch alweer een tijdje 
geleden.”

“Ik ben daar niet meer zo mee 
bezig.”

“Ik ben al gewend aan de nieuwe 
situatie.”

“Ik weet niet of ik daarvoor in 
aanmerking kom.”

“Ik ben te druk, ik heb op 
dit moment geen tijd om me 
daarmee bezig te houden. 

#

#

#

#

#



› De ondersteuning is nú beschikbaar tot eind 
2023. 

› Nu meedoen heeft ook op langere termijn 
impact op uw internationale ontwikkeling.

› De wereld verandert snel, via het programma 
kunt u nu uw handelsstrategie daarop 
aanpassen.

› Het programma is vraaggestuurd, bestaande 
onderdelen van uw 
internationaliseringsstrategie zijn kosteloos 
beschikbaar.

Waarom is het belangrijk 
om snel aan te melden?



› U wilt uw horizon verbreden!

› U deed minimaal 2 jaar voor Brexit
(2019/2020) al zaken met het Verenigd 
Koninkrijk. 

› Uw bedrijf heeft hinder ondervonden door: 

– handelsbelemmeringen 

óf 

– omzetverlies

Zó komt u in 
aanmerking

22



Meld u aan in
3 stappen

Online aanmelden op www.rvo.nl/eu-
handelsprogramma

1. Vul uw gegevens in.

2. Kies uw situatie: hinder door 
handelsbelemmering óf omzetverlies.

3. Upload de gevraagde bewijsstukken 
(zie volgende slide)

› Na uw aanmelding krijgt u binnen 
14 dagen bericht. 

http://www.rvo.nl/eu-handelsprogramma


Bewijsstukken die u 
nodig heeft bij uw 
aanmelding

Voor het aantonen van uw handelsrelatie 
met het VK:

› Aangifte omzetbelasting (2019/2020/2021)

› Opgaaf intracommunautaire prestaties 
(2019/2020)

› Bij handelsbelemmering: douaneaangifte 
(2021) en/of Britse (handels)certificaten

› Bij omzetverlies: uitdraai omzet 2021 via 
accountant, boekhouder of boekhoudsysteem



“Kan ik ook compensatie krijgen?”



Vooruitblik op compensatie

Binnen de BAR-regeling opent naar verwachting halverwege het najaar een aparte 
aanmeldprocedure voor de: 

› Compensatieregeling gemaakte Brexit-kosten (€ 185 miljoen)

› Compensatieregeling nog te maken Brexit-kosten (€ 33 miljoen)

Lees meer op www.rvo.nl/bar-compensatie

http://www.rvo.nl/bar-compensatie


Niets missen van 
de BAR-regeling?

Meld u aan voor het EU-Handelsprogramma op 

www.rvo.nl/eu-handelsprogramma

U blijft dan ook automatisch op de hoogte van 

wanneer de compensatieregelingen starten 

(first come, first served). 

http://www.rvo.nl/eu-handelsprogramma


Meer weten over het
EU-Handelsprogramma?

www.rvo.nl/eu-handelsprogramma

www.rvo.nl/contact

088 042 42 42



Bedankt voor uw aandacht


