Infoblad
EU-Handelsprogramma
10 vragen & antwoorden over het EU-Handelsprogramma voor bedrijven die
benadeeld zijn door Brexit

1. Wat is het EU-Handelsprogramma?

Het EU-Handelsprogramma is een door de Europese
Unie gefinancierd programma waarmee u een boost kunt
geven aan uw internationale ambities. U komt daarvoor
in aanmerking als u zakelijk bent benadeeld door Brexit.
Als deelnemer krijgt u toegang tot een online omgeving
waar u kosteloos gebruik kunt maken van diensten,
activiteiten en netwerkmogelijkheden. U krijgt inzicht in
waar uw exportkansen liggen en daar kunt u meteen actie
op ondernemen. Maak gebruik van trainingen, bezoek
vakbeurzen of ga mee op handelsmissies. Het programma
is vraaggestuurd, dus u bepaalt zelf wat u nodig heeft. Er
is veel mogelijk, dankzij het budget van € 32 miljoen euro
uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Dit is een Europese
regeling voor ondernemers die getroffen zijn door Brexit.

2. W
 at levert het mij op als ik meedoe aan
het EU-Handelsprogramma?

Internationaal actieve bedrijven zijn innovatiever en
weerbaarder bij economische crisissituaties. Via het
EU-Handelsprogramma krijgt u een unieke kans om uw
exportkennis én uw internationale netwerk uit te breiden.
Zo kunt u heel laagdrempelig nieuwe markten verkennen
of bestaande markten verder uitbreiden. Een eventueel
verlies van omzet in het Verenigd Koninkrijk kunt u dan
in andere afzetmarkten opvangen. Het aanbod van het
EU-Handelsprogramma zijn bovendien exclusief voor
deelnemers. U doet kosteloos mee aan activiteiten die
anders vele duizenden euro’s zouden kosten.

3. W
 at kan ik allemaal doen binnen het
EU-Handelsprogramma?

• Geef na uw aanmelding zelf aan wat uw wensen en
behoeften zijn, want het EU-Handelsprogramma is
vraaggestuurd.
• Vergroot bijvoorbeeld uw exportkennis of die
van uw (export)medewerkers met exclusieve
trainingen, workshops en e-learnings.
• Krijg inzicht in waar uw exportkansen liggen dankzij
toegang tot marktverkenningen, landeninformatie en
marktvergelijkingen op maat.
• Maak gebruik van persoonlijk advies over zakendoen
in het buitenland en toets uw internationale
handelsstrategie bij experts.
• Versterk uw internationale netwerken tijdens
uw bezoek aan internationale (vak)beurzen of ga mee op handelsmissies naar landen van
uw keuze.
• Maak een succesvolle start in kansrijke afzetmarkten
dankzij ondersteuning van sectorexperts en het netwerk
van ambassades, consulaten en handelskantoren.

4. W
 at zijn de voorwaarden en hoeveel kans heb
ik om toegelaten te worden?

Deed u minimaal 2 jaar voor Brexit al zaken met het
Verenigd Koninkrijk? Dan is de kans heel groot dat u in
aanmerking komt. Want als ondernemer heeft u sindsdien
vrijwel zeker hinder ondervonden. Bijvoorbeeld doordat
u ineens moest voldoen aan nieuwe douaneverplichtingen.

Of doordat u specifieke Britse certificaten moest regelen
om zaken te blijven doen. Heeft u in het VK omzet verloren
na Brexit? Ook dan komt u vrijwel zeker in aanmerking.

5. Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich online aanmelden voor het EUHandelsprogramma op www.rvo.nl/eu-handelsprogramma.

6. H
 oeveel moeite kost het om me aan te melden
en lid te worden van de community?

U kunt zich in ongeveer 5 minuten online aanmelden als u
van tevoren alvast de documenten verzamelt die u bij uw
aanmelding moet uploaden. Deze bewijsstukken kunt u uit
uw bestaande administratie halen. Heeft u geen tijd om dat
zelf te doen? Dan zou u dat met een telefoontje naar uw
accountant snel moeten kunnen regelen. Om aan te tonen
dat u voor Brexit al zaken deed met het VK, heeft u nodig:
• Uw aangifte omzetbelasting 2019, 2020 en 2021
• Uw opgaaf intracommunautaire prestaties 2019 en 2020
Verzamel afhankelijk van uw situatie ook de volgende
documenten.
Bij handelsbelemmering:
• Uw douaneaangifte (2021) en/of
• Britse (handels)certificaten
Bij omzetverlies:
• Een uitdraai van uw omzet 2021 via uw accountant,
boekhouder of boekhoudsysteem
Alles bij de hand? Vul dan het online formulier in op
www.rvo.nl/eu-handelsprogramma en upload de
documenten. Klaar! Binnen twee weken beoordeelt RVO
uw aanvraag. Als de beoordelaars nog vragen hebben,
nemen ze tussentijds contact met u op. Na uw toelating
tot het programma krijgt u onbeperkt toegang tot alle
dienstverlening van het programma.

7. K
 rijg ik te maken met verplichtingen als ik
meedoe aan het EU-Handelsprogramma?

Nee, u bepaalt zelf waaraan u meedoet. Wel wordt
verwacht dat u deelneemt aan de activiteiten waarvoor u
zichzelf aanmeldt – of dat u zich tijdig afmeldt.

8. T
 ot wanneer kan ik meedoen aan het
EU-Handelsprogramma?

Het EU-Handelsprogramma loopt tot 31 december 2023.
Dat is relatief kort. Meld u dus snel aan om zoveel mogelijk
uit het programma te halen. U krijgt direct kosteloos
toegang tot ondersteuning, zoals e-learningmodules en
summer courses. Vanaf september 2022 wordt het hele
programma beschikbaar via een online omgeving. U kunt
dan deelnemen aan activiteiten als trainingen, workshops,
matchmaking, beurzen en handelsmissies, matchmaking,
trainingen en workshops.

9. Wie zijn betrokken bij het EU-Handelsprogramma?
Het EU-Handelsprogramma wordt gefinancierd door de
EU en uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) – in opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. RVO werkt binnen
het programma nauw samen met regionale partijen,
brancheorganisaties en (vak)opleiders. In de voor u
kansrijke afzetgebieden zet RVO ook het netwerk in van
ambassades, consulaten, handelskantoren en andere
relevante partijen.

10. Kan ik via het EU-Handelsprogramma ook
compensatie krijgen voor Brexit-kosten?

Het EU-Handelsprogramma is een onderdeel van de Brexit
Adjustment Reserve (BAR). Binnen deze Europese regeling
verschijnen naar verwachting in september ook nog 2
compensatieregelingen. Via een aparte aanmeldprocedure
kunt u compensatie aanvragen voor Brexit-kosten die u
heeft gemaakt, of die u nog gaat maken. Op www.rvo.nl/
bar-compensatie leest u welke kosten dat kunnen zijn.
Er komt geen compensatie voor inkomstenderving die
het gevolg is van Brexit. U kunt uw omzetverlies in het
VK mogelijk wel goedmaken door nieuwe markten te
verkennen of bestaande markten verder uit te breiden.
Daar kunt u nu al kosteloos ondersteuning bij krijgen via
het EU-Handelsprogramma, door u aan te melden op
www.rvo.nl/eu-handelsprogramma. Goed om te weten: u
wordt als deelnemer aan het EU-Handelsprogramma ook
automatisch op de hoogte gehouden over de startdatum
van de compensatieregelingen. Voor compensatie geldt
namelijk dat aanvragen in volgorde van ontvangst worden
behandeld totdat het budget op is.

Voor Nederlandse ondernemingen die geraakt zijn door Brexit organiseert RVO het
EU-Handelsprogramma. Is dit iets voor u? Check www.rvo.nl/eu-handelsprogramma

