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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED
VAN ELEKTRONISCHE IDENTIFICATIE EN VERTROUWENSDIENSTEN VOOR
ELEKTRONISCHE TRANSACTIES

Het Verenigd Koninkrijk heeft zich op 1 februari 2020 uit de Europese Unie
teruggetrokken en is daarmee een “derde land” geworden1. Het terugtrekkingsakkoord2
voorziet in een overgangsperiode die op 31 december 2020 eindigt3. Tot die datum is het
EU-recht onverminderd van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk4.
Tijdens de overgangsperiode zullen de EU en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen
over een akkoord over een nieuw partnerschap, dat met name een vrijhandelsgebied
omvat. Het is echter niet zeker of dat akkoord aan het einde van de overgangsperiode is
gesloten en in werking treedt. Hoe dan ook, dat akkoord zou een relatie tot stand brengen
die wat betreft de voorwaarden voor toegang tot de markt heel anders zal zijn dan de
huidige deelname van het Verenigd Koninkrijk aan de interne markt 5, de douane-unie
van de EU en het btw- en accijnsgebied.
Bovendien zal het Verenigd Koninkrijk na de overgangsperiode een derde land zijn wat
de uitvoering en toepassing van het EU-recht in de EU-lidstaten betreft.
Alle belanghebbenden, en met name marktdeelnemers, worden daarom gewezen op de
juridische situatie die ontstaat na het einde van de overgangsperiode.
1

Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.

2

Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 29 van 31.1.2020, blz.
7) (hierna “het terugtrekkingsakkoord” genoemd).

3

De overgangsperiode kan uiterlijk op 1 juli 2020 eenmalig met ten hoogste 1 of 2 jaar worden verlengd
(artikel 132, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord). De regering van het Verenigd Koninkrijk sluit een
dergelijke verlenging vooralsnog uit.

4

Behoudens enkele uitzonderingen waarin artikel 127 van het terugtrekkingsakkoord voorziet. Die
uitzonderingen zijn echter niet relevant in het kader van deze kennisgeving.

5

Een vrijhandelsakkoord kent bijvoorbeeld niet de begrippen die eigen zijn aan de interne markt (op het
gebied van goederen en diensten), zoals wederzijdse erkenning, het land-van-oorsprong-beginsel of
harmonisatie. Evenmin voorziet een vrijhandelsakkoord in de opheffing van douaneformaliteiten en controles, waaronder die betreffende de oorsprong van goederen en de grondstoffen ervan, of invoeren uitvoerverboden en -beperkingen.

Advies aan belanghebbenden:
Het is met name raadzaam dat verleners van vertrouwensdiensten die in het Verenigd
Koninkrijk zijn gevestigd, gebruikers van hun diensten en overheidsinstanties van de
lidstaten, nagaan wat de gevolgen van het einde van de overgangsperiode in het licht van
deze kennisgeving zijn.
Na het einde van de overgangsperiode gelden de EU-regels op het gebied van
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties, en met
name Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en
vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt 6, niet langer voor
het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft na het einde van de overgangsperiode in het bijzonder
de onderstaande gevolgen:
1.

VERTROUWENSDIENSTEN
Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) nr. 910/2014 mogen aan de
verlening van vertrouwensdiensten op het grondgebied van een lidstaat door een
verlener van vertrouwensdiensten die in een andere lidstaat gevestigd is geen
beperkingen worden opgelegd om redenen die behoren tot de gebieden waarop die
verordening betrekking heeft. De vrijheden die zijn opgenomen in artikel 4 van de
verordening gelden alleen voor in de EU gevestigde verleners van
vertrouwensdiensten. Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr.
910/2014 worden door in een derde land gevestigde verleners van
vertrouwensdiensten verstrekte “gekwalificeerde vertrouwensdiensten” alleen
beschouwd als gelijkwaardig aan door dienstverleners in de Unie verstrekte diensten
indien die diensten worden erkend op grond van een tussen de Unie en het
betrokken derde land gesloten internationale overeenkomst.
Na het einde van de overgangsperiode zijn verleners van vertrouwensdiensten die in
het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd voor de toepassing van Verordening (EU)
nr. 910/2014 verleners van vertrouwensdiensten uit derde landen. Zij vallen niet
meer onder artikel 4 van Verordening (EU) nr. 910/2014. Bovendien worden
vertrouwensdiensten die worden verleend door in het Verenigd Koninkrijk
gevestigde verleners van vertrouwensdiensten niet beschouwd als “gekwalificeerde
vertrouwensdiensten” in de EU.

2.

STELSELS VOOR ELEKTRONISCHE IDENTIFICATIE
Wanneer een elektronische identificatie met gebruikmaking van een elektronisch
identificatiemiddel en authenticatie vereist is op grond van nationaal recht of door
gangbare bestuursrechtelijke praktijk om toegang te krijgen tot een onlinedienst
aangeboden door een openbare instantie in een lidstaat, moet krachtens artikel 6 van
Verordening (EU) nr. 910/2014 het elektronisch identificatiemiddel dat uitgegeven
is in een andere lidstaat worden erkend in de eerste lidstaat ten behoeve van de

6

Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt
(PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).
2

grensoverschrijdende onlineauthenticatie van die dienst, mits aan bepaalde, in dat
artikel vastgestelde voorwaarden is voldaan: met name moet het elektronische
identificatiemiddel zijn uitgegeven op grond van een stelsel voor elektronische
identificatie dat is opgenomen in de lijst die op grond van artikel 9 van Verordening
(EU) nr. 910/2014 door de Commissie is gepubliceerd.
Na het einde van de overgangsperiode wordt het stelsel voor elektronische
identificatie GOV.UK Verify dat door het Verenigd Koninkrijk op 2 mei 2019 is
aangemeld krachtens artikel 9 van Verordening (EU) nr. 910/204, niet meer door de
EU-lidstaten erkend overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) nr. 910/2014.
Op de website van de Commissie over elektronische identificatie en vertrouwensdiensten
voor
elektronische
transacties
(https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/policies/trust-services-and-eidentification) is algemene informatie te vinden
over Verordening (EU) nr. 910/2014. Die webpagina’s zullen zo nodig worden
geactualiseerd.
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