
48 uitgelicht | evofenedex magazine | november 2022

In deze rubriek gaan we dieper in op een kwestie die 

in het nieuws is. Dit keer: vergoeding voor brexit.
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Het is alweer bijna drie jaar geleden dat het Verenigd Konink-
rijk (VK) uit de Europese Unie (EU) stapte. Sommige expor-
teurs hebben inmiddels nieuwe exportmarkten gevonden, 
andere zijn blijven handelen met het VK. 
De Nederlandse overheid heeft nu het nieuws naar buiten 
gebracht dat alle Nederlandse bedrijven die vóór de brexit 
handel dreven met het VK, mogelijk in aanmerking komen 
voor twee compensatieregelingen. Dit zijn de laatste van een 
reeks regelingen die vanuit de Brexit Adjustment Reserve 
(BAR) van de EU worden gefinancierd. evofenedex heeft lange 
tijd gepleit voor de compensatieregelingen en is nauw betrok-
ken geweest bij het opstellen ervan. Wij hebben bij de over-
heid erop aangedrongen dat beide regelingen snel beschik-
baar moesten komen, omdat de datum voor de openstelling 
al meerdere keren was uitgesteld. 
 
Aanpassingskosten
De nieuwe compensatieregelingen zijn bedoeld voor onder-
nemers die ‘aanpassingskosten’ hebben gemaakt of nog 
gaan maken door brexit. Het gaat niet om omzetverlies, maar 
om kosten voor het opleiden van personeel, ICT-aanpassin-
gen en/of het tijdelijk inhuren van extra transportmaterieel. 
En om kosten voor bijvoorbeeld het organiseren van voor-
lichtingscampagnes en het laten opstellen van een bedrijfs-
advies over bijvoorbeeld nieuwe product- en procesvereis-

ten vanwege brexit. Voor opleidingskosten gelden specifieke 
voorwaarden. Zo moet de opleiding gericht zijn op douane-
procedures en gegeven zijn door een externe opleider. Het 
maakt niet uit of het om een opleiding op basis van open in-
schrijving of om een incompany-training gaat. Bij een voor-
lichtingscampagne kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 
het bouwen van een informatieve website, het voeren van 
campagne via sociale media of het organiseren van bijeen-
komsten om andere bedrijven bewust te maken van de ge-
volgen van brexit.

Gemaakt tot en met 31 oktober
De eerste regeling, ‘BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten’, 
is specifiek bedoeld voor kosten die gemaakt zijn tot en met 
31 oktober 2022. Een van de eisen is dat het bedrijf door  
brexit sinds 1 januari 2021 douaneaangifte moet doen voor 
de import van goederen uit of de export van goederen naar 
een land buiten de EU, terwijl dat in de periode van 2015 tot 
2021 niet zo was. Ook is het belangrijk dat er een administratie 
van de kosten is bijgehouden. 
In totaal is er voor deze regeling 185 miljoen euro beschik-
baar. Aanvragen van een tegemoetkoming via deze regeling 
kan van 1 november tot en met 31 maart (tot 17.00 uur). De 
toewijzing gebeurt op volgorde van binnenkomst en ‘op is 
op’. Wie slim is, dient de aanvraag dus zo snel mogelijk in. Het Te
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COMPENSATIE VOOR BREXIT
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is belangrijk dat de aanvraag voorzien is van alle gevraagde 
bewijsstukken. Voor de tweede regeling, de ‘BAR Tegemoet-
koming nog te maken kosten’, is een veel kleiner budget be-
schikbaar: 33 miljoen euro. De aanvraagperiode is ook een 
stuk korter: van 1 november tot en met 13 december, met als 
sluitingstijd 17.00 uur. Ook hiervoor geldt dat de subsidiepot 
op een gegeven moment leeg kan zijn. 

Tool
Met behulp van de Indicatietool Tegemoetkoming BAR  
(https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/bar) kan een bedrijf con-
troleren of het in aanmerking komt voor (een van) de twee 
compensatieregelingen. Voor beide regelingen is het nodig de 

tool apart te doorlopen en de aanvraag apart in te dienen. Na 
het beantwoorden van verschillende vragen toont de tool een 
helder en gedetailleerd overzicht van de kosten die een bedrijf 
maximaal vergoed kan krijgen en welke documenten het moet 
aanleveren. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de 
uitvoerder van beide regelingen. Meer informatie op www.rvo.nl/ 
subsidies-financiering/bar. 
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