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INLEIDING
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 eindigt 3. 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 voorziet in een
vrijhandelsruimte. Het is echter niet zeker of dat akkoord aan het eind van de
overgangsperiode is gesloten en in werking treedt. Hoe dan ook zou dat akkoord 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.
Alle belanghebbenden, en met name marktdeelnemers, worden daarom gewezen op de
juridische situatie die ontstaat na het eind van de overgangsperiode (deel A hierna). In
deze kennisgeving wordt ook nader ingegaan op enkele relevante scheidingsbepalingen
van het terugtrekkingsakkoord (deel B hierna), alsook op de regels die na het eind van de
overgangsperiode van toepassing zijn in Noord-Ierland (deel C hierna).

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 en
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.
2

Advies aan belanghebbenden:
Teneinde de in deze kennisgeving aan de orde gestelde gevolgen aan te pakken, wordt de
betrokken marktdeelnemers met name aangeraden om:
- te beoordelen of het noodzakelijk is om in de EU te zijn gevestigd;
- distributiekanalen aan te passen.
A. JURIDISCHE SITUATIE DIE ONTSTAAT NA HET EIND VAN DE OVERGANGSPERIODE
Na het eind van de overgangsperiode zijn de voor b2c-onlineverkopen relevante EUregels niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk6. Dit heeft met name de
onderstaande gevolgen:
1.

VERKOOPCONTRACTEN
1.1.

EU-wetgeving inzake elektronische handel
Het EU-recht bepaalt dat op in de EU gevestigde aanbieders van diensten van
de informatiemaatschappij, zoals webwinkels of onlinemarktplaatsen, het
recht van toepassing is van de lidstaat waar de aanbieder is gevestigd
(“oorsprongslandbeginsel”).
Na het eind van de overgangsperiode vallen in het Verenigd Koninkrijk
gevestigde ondernemingen die in de EU diensten van de
informatiemaatschappij verlenen onder de bevoegdheid van de rechterlijke
instanties van elke afzonderlijke EU-lidstaat. Het in het EU-recht vastgelegde
“oorsprongslandbeginsel” is dan niet langer van toepassing.
Meer informatie is beschikbaar in de “Kennisgeving aan
belanghebbenden – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EUwetgeving op het gebied van elektronische handel en netneutraliteit”7.

1.2.

Consumentenbescherming
1.2.1.

Toepasselijk recht
Het EU-recht bepaalt dat wanneer een consument een overeenkomst
sluit met een verkoper in een ander land die zich met zijn
commerciële activiteiten, ongeacht met welke middelen, richt op het
land van verblijf van de consument, de overeenkomst in het
algemeen wordt beheerst door het recht van het land waar de
consument zijn of haar gewone verblijfplaats heeft. Het is mogelijk
een ander recht te kiezen, maar die keuze mag er niet toe leiden dat
de consument de bescherming verliest die hij geniet op grond van

6

Zie met betrekking tot de toepasselijkheid van de EU-regels op het gebied van douane, btw, accijnzen
en goederen op Noord-Ierland deel C van deze kennisgeving.

7

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_nl#cnect
3

bepalingen van het recht van zijn gewone verblijfplaats waarvan niet
bij overeenkomst kan worden afgeweken.
1.2.2.

EU-wetgeving inzake consumentenbescherming
Het EU-recht bevat regels die een consument beschermen die
goederen van een handelaar koopt. Deze regels hebben met name
betrekking op precontractuele informatie, het recht een overeenkomst
binnen 14 dagen op te zeggen, oneerlijke bedingen en
handelspraktijken en garanties.
Ook wanneer voor het recht van een derde land wordt gekozen, blijft
de consument de door het recht van het land van zijn gewone
verblijfplaats geboden bescherming genieten.

Meer informatie is beschikbaar in de “Kennisgeving aan
belanghebbenden – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EUregels betreffende consumentenbescherming en passagiersrechten”8.
2.

PAKKETBEZORGING
2.1.

Douaneformaliteiten
Goederen die het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, zijn
krachtens het EU-recht onderworpen aan douanetoezicht en kunnen worden
onderworpen aan douanecontroles. Goederen moeten bij de douane worden
aangebracht. Dit geldt ook voor goederen die online zijn gekocht en
vervolgens via pakketbezorging vanuit het Verenigd Koninkrijk worden
geleverd na het eind van de overgangsperiode, ongeacht of deze goederen per
post of via een koeriersdienst worden verzonden.
Met betrekking tot de douaneafhandeling van de zendingen stelt het
rechtskader dat met ingang van 1 januari 2021 van toepassing is de volgende
voorwaarden:

8

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_nl#justmove
4

Waarde
van de
zending

Post

Minder dan
150 EUR

Koeriersdienst

− Summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS)9
− Douaneaangifte met een zeer sterk beperkte
gegevensset
− Aanbrenging bij douane

Meer dan − ENS
150 EUR
− Standaard douaneaangifte
(voor goederen tot 1 000
EUR is een beperkte
gegevensset mogelijk)
− Aanbrenging bij douane

− ENS
− Standaard
douaneaangifte voor
btw- en
douanedoeleinden.
− Aanbrenging bij
douane

Accijnsgoederen
Aangezien de vrijstelling van invoerrechten voor zendingen met een waarde
van ten hoogste 150 EUR niet van toepassing is op accijnsgoederen, zijn de
hiervoor genoemde vereenvoudigde douaneformaliteiten niet van toepassing.
Om de goederen in het vrije verkeer te brengen, is derhalve een volledige
douaneaangifte noodzakelijk.
Heffingen
Het EU-recht bepaalt dat, in het algemeen, geen heffingen mogen worden
opgelegd voor douaneprocedures10. De exploitant van post- of
koeriersdiensten kan echter een heffing opleggen voor het verrichten van
douaneformaliteiten.
2.2.

Fiscale aspecten
2.2.1.

Douanerechten

Volgens het EU-recht ontstaat een douaneschuld bij invoer met name indien
aan invoerrechten onderworpen niet-Uniegoederen onder de douaneregeling
voor het in het vrije verkeer brengen worden geplaatst
Meer informatie is beschikbaar in de “Kennisgeving aan
belanghebbenden – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EUregels inzake douaneschuld en douanetarieven”11.

9

Vanaf 15 maart 2021

10

Artikel 52, lid 1, van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de
Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).

11

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_nl#tradetaxud
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Zendingen ter waarde van ten hoogste 150 EUR die vanuit een onderneming
in een derde land rechtstreeks aan een EU-consument worden gezonden, zijn
van invoerrechten vrijgesteld12. De vrijstelling geldt niet voor alcoholischeen tabaksproducten, parfum en toiletwater13.
2.2.2.

Btw

Volgens de btw-richtlijn14 is er btw verschuldigd bij invoer van goederen in
de EU15 tegen het tarief dat binnen het grondgebied van de lidstaat van invoer
op leveringen van dezelfde goederen wordt toegepast 16. De btw moet op het
tijdstip van de invoer aan de douaneautoriteiten worden betaald, tenzij de
lidstaat van invoer toestaat dat de belastingplichtige de btw bij invoer op zijn
periodieke btw-aangifte vermeldt17. De maatstaf van heffing is gebaseerd op
de douanewaarde, die wordt verhoogd met (voor zover daarmee niet reeds
rekening is gehouden) a) de buiten de lidstaat van invoer verschuldigde
rechten, heffingen en andere belastingen, alsmede die welke ter zake van de
invoer verschuldigd zijn, met uitzondering van de te heffen btw, en b) de
bijkomende kosten, zoals de kosten van commissie, verpakking, vervoer en
verzekering, tot de eerste plaats van bestemming binnen het grondgebied van
de lidstaat van invoer, alsmede de kosten die voortvloeien uit het vervoer naar
een andere plaats van bestemming in de EU, indien deze plaats bekend is op
het tijdstip waarop het belastbare feit plaatsvindt18.
Met betrekking tot de betaling van de verschuldigde btw biedt het rechtskader
dat met ingang van 1 januari 2021 van toepassing is de volgende
mogelijkheden:
-

één loket voor de aangifte en betaling van btw die is verschuldigd voor de
invoer van goederen in de EU met een waarde van hoogstens 150 EUR19;
of

12

Artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad betreffende de instelling van een
communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (PB L 324 van 10.12.2009, blz. 23).

13

Artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad.

14

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel
van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1).

15

Artikel 2, lid 1, onder d), van de btw-richtlijn.

16

Artikel 94, lid 2, van de btw-richtlijn – de in elke lidstaat toepasselijke btw-tarieven zijn hier te vinden:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_w
orks/rates/vat_rates_en.pdf.

17

Artikel 211 van de btw-richtlijn.

18

Artikelen 85 en 86 van de btw-richtlijn.

19

Artikelen 369 terdecies tot en met 369 quinvicies van de btw-richtlijn, ingevoegd bij Richtlijn (EU)
2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn
2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van
goederen (PBL L 348 van 29.12.2017, blz. 7).
6

-

de inning van de verschuldigde btw door de aangever die de
douaneaangifte doet (bijvoorbeeld postexploitant, koeriersdienst, douaneexpediteur) en die deze via maandelijkse betalingen aan de
douaneautoriteiten zal voldoen20.

2.2.3.

Accijnzen

Accijnzen zijn verschuldigd voor goederen wanneer zij voor verbruik zijn
vrijgegeven, tegen het tarief dat van toepassing is met betrekking tot de
lidstaat waar de vrijgave fysiek plaatsvindt. Voor onlineverkopen bestaan er
geen de-minimisvrijstellingen.
2.3.

Niet-fiscale aspecten
2.3.1.

Verboden en beperkingen

In het EU-recht zijn verschillende “verboden en beperkingen” vastgesteld
voor de invoer van bepaalde goederen binnen het douanegebied van de EU.
Deze “verboden en beperkingen” gelden ook voor de invoer van goederen
binnen het douanegebied van de EU via pakketbezorging. De verboden en
beperkingen kunnen gelden voor een reeks van verschillende producten die
van “business-to-consumer” kunnen worden verkocht, variërend van
farmaceutische producten tot exemplaren van bedreigde soorten.
Meer informatie is beschikbaar in de “Kennisgeving aan
belanghebbenden – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EUwetgeving op het gebied van invoer- en uitvoervergunningen voor bepaalde
goederen”21.
2.3.2.

Naleving van productvoorschriften

Producten die online worden verkocht en vanuit een derde land naar de EU
worden gezonden, worden in de EU op de markt gebracht, zodat deze
producten moeten voldoen aan alle Europese voorschriften inzake
productveiligheid.
Meer informatie is beschikbaar in de “Kennisgeving aan
belanghebbenden – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EUwetgeving op het gebied van industriële producten”22.
Krachtens het EU-recht moeten douaneautoriteiten nauw worden betrokken
bij de markttoezichtactiviteiten en samenwerken met andere autoriteiten23.

20

Artikelen 369 sexvicies tot en met 369 novovicies van de btw-richtlijn, ingevoegd bij Richtlijn (EU)
2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn
2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van
goederen (PB L 348 van 29.12.2017, blz. 7).

21

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_nl#tradetaxud

22

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_nl
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Met name dienen douaneautoriteiten het in het vrije verkeer brengen van een
product op te schorten en, in samenwerking met de markttoezichtautoriteiten,
te voorkomen dat het in de EU op de markt wordt gebracht, wanneer het een
ernstig risico vormt voor de gezondheid, de veiligheid, het milieu of enig
ander beschermd openbaar belang of niet in overeenstemming is met de
toepasselijke EU-wetgeving inzake productveiligheid. Bovendien kunnen
voor accijnsgoederen krachtens de EU- en nationale wetgeving op het gebied
van gezondheidszorg voorschriften inzake verpakking en etikettering gelden,
alsmede nationale voorschriften inzake het aanbrengen van belastingmerken.
2.3.3.

Overeenstemming met EU-voorschriften voor de bescherming van
intellectuele eigendom

Krachtens het EU-recht zijn distributierechten uitgeput wanneer het door een
intellectuele-eigendomsrecht beschermde goed rechtmatig in de EU op de
markt is gebracht, bijvoorbeeld door de rechtmatige eigenaar of een
licentiehouder. Na het eind van de overgangsperiode is het intellectueleeigendomsrecht niet uitgeput wanneer het door dat recht beschermde goed
rechtmatig in het Verenigd Koninkrijk op de markt is gebracht.
Los van de kwestie van uitputting voorzien de EU-voorschriften in een
specifieke regeling voor de handhaving van merken en andere intellectueleeigendomsrechten die in de EU zijn geregistreerd, in geval van de invoer van
producten.
Volgens de EU-voorschriften kan een aanvrager de
douaneautoriteiten van de lidstaten verzoeken om op te treden ten aanzien van
goederen waarvan wordt vermoed dat ze een inbreuk vormen op een
intellectuele-eigendomsrecht24. Na het eind van de overgangsperiode kunnen
douaneautoriteiten op grond van deze regels optreden ten aanzien van
goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn ingevoerd.
3.

VERHAAL EN GESCHILLENBESLECHTING, PUBLIEKE HANDHAVING
De rechtsmachtregels van de EU op grond waarvan de consument een
rechtsvordering kan instellen tegen een handelaar in de EU-lidstaat waar die
consument zijn woonplaats heeft, zijn van toepassing, ongeacht of de handelaar is
gevestigd in de EU of in een derde land. Ten aanzien van rechtszaken die na het
eind van de overgangsperiode worden ingeleid, zullen de erkenning en handhaving
van een beslissing van de rechter in de EU in het Verenigd Koninkrijk en vice versa
echter worden geregeld door de nationale regels in de EU en in het Verenigd
Koninkrijk.
Na het eind van de overgangsperiode is de EU-wetgeving die waarborgt dat
geschillen buitengerechtelijk kunnen worden beslecht en de toegang tot alternatieve
geschillenbeslechting vergemakkelijkt, niet langer op het Verenigd Koninkrijk van

23

Zie de mededeling van de Commissie “Blauwe Gids”, hoofdstuk 7.3. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=BG

24

Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane (PB L 181 van 29 juni 2013, blz. 15).
8

toepassing. Het EU-platform voor onlinegeschillenbeslechting25 is niet langer
beschikbaar ten aanzien van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde handelaren.
Voorts zal het Europees consumentencentrum in het Verenigd Koninkrijk niet
langer deel uitmaken van het ECC-net26, wat inhoudt dat er geen bijstand zal
worden verleend met betrekking tot grensoverschrijdende klachten waarbij in het
Verenigd Koninkrijk gevestigde handelaren zijn betrokken. Na het eind van de
overgangsperiode zullen de Britse autoriteiten niet langer verplicht zijn om uit
hoofde van Verordening (EU) 2017/239427 samen te werken met bevoegde
autoriteiten in de EU in geval van grensoverschrijdende inbreuken op het
consumentenrecht van de EU.
Meer informatie is beschikbaar in de “Kennisgeving aan belanghebbenden –
Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EU-regels betreffende
consumentenbescherming en passagiersrechten”28.
4.

ANDERE KWESTIES
4.1.

“Internetapotheken”
Het EU-recht voorziet in een “gemeenschappelijk logo” voor in de EU
gevestigde internetapotheken die op afstand geneesmiddelen aan de bevolking
te koop aanbieden via diensten van de informatiemaatschappij 29. Na het eind
van de overgangsperiode mogen in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
personen niet langer van dit gemeenschappelijke logo gebruikmaken.

4.2.

Tarieven voor grensoverschrijdende pakketbezorging en regelgevend
toezicht
Het EU-recht voorziet in grotere transparantie inzake de tarieven voor
grensoverschrijdende pakketbezorging30. Hoewel de verplichtingen uit hoofde
van Verordening 2018/644 na het eind van de overgangsperiode niet langer
van toepassing zijn op de tarieven voor de bezorging van pakketten naar en
vanuit het Verenigd Koninkrijk, blijft de transparantieverplichting uit hoofde

25

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

26

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/europeanconsumer-centres-network_nl

27

Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017
betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving
van de wetgeving inzake consumentenbescherming (PB L 345 van 27.12.2017, blz. 1).

28

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_nl

29

Zie titel VIIA van Richtlijn 2001/83/EG.

30

Verordening (EU) 2018/644 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 betreffende
grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten (PB L 112 van 2.5.2018, blz. 19).
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van artikel 12 van Richtlijn 97/67/EG31 van toepassing op aanbieders van
universele diensten in de Unie.
B. RELEVANTE SCHEIDINGSBEPALINGEN VAN HET TERUGTREKKINGSAKKOORD
Een aantal van de in deel A van deze kennisgeving vermelde aspecten komt aan de orde
in het terugtrekkingsakkoord met het oog op een ordelijke terugtrekking van het
Verenigd Koninkrijk uit de EU. Daarbij zij met name gewezen op het navolgende.


In artikel 41, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord is bepaald dat een bestaand en
individueel identificeerbaar goed dat voor het eind van de overgangsperiode
rechtmatig in de EU of het Verenigd Koninkrijk in de handel werd gebracht,
verder op de markt van de EU of van het Verenigd Koninkrijk kan worden
aangeboden en tussen deze markten kan worden verhandeld tot het de
eindgebruiker bereikt.



Artikel 61 van het terugtrekkingsakkoord bepaalt dat intellectueleeigendomsrechten die voor het eind van de overgangsperiode zowel in de Unie
als in het Verenigd Koninkrijk waren uitgeput, uitgeput blijven.



De titels II en III van deel drie van het terugtrekkingsakkoord voorzien in regels
met betrekking tot de douanestatus, btw en accijnzen inzake goederen waarvan
het vervoer van start ging vóór het eind van de overgangsperiode, maar na die
periode eindigt (“goederen onderweg”).

C. IN NOORD-IERLAND NA HET EIND VAN DE OVERGANGSPERIODE GELDENDE REGELS
Na het eind van de overgangsperiode is het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland
(“IE/NI-protocol”) van toepassing32. De toepassing van het IE/NI-protocol is afhankelijk
van de periodieke instemming van de Noord-Ierse wetgevende Assemblee, waarbij de
initiële periode vier jaar na het einde van de overgangsperiode afloopt33.
Krachtens het IE/NI-protocol zijn sommige bepalingen van het EU-recht ook van
toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland. In het
IE/NI-protocol zijn de EU en het Verenigd Koninkrijk bovendien overeengekomen dat,
voor zover EU-regels van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk met
betrekking tot Noord-Ierland, Noord-Ierland wordt behandeld als een lidstaat34.
Het IE/NI-protocol bepaalt dat de regels die zijn vermeld in afdeling A.2 (met
uitzondering van de in paragraaf A.2.3.3. bedoelde regels, die alleen van toepassing zijn
op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland voor zover vermeld
31

Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de
Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14).

32

Artikel 185 van het terugtrekkingsakkoord.

33

Artikel 18 van het IE/NI-protocol.

34

Artikel 7, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord in samenhang met artikel 13, lid 1, van het IE/NIprotocol.
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in punt 45 van bijlage 2 bij dat protocol) en paragraaf A.4.1. van deze kennisgeving, van
toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland35.
Dat betekent dat wanneer in de delen A en B (met uitzondering van het tweede bolletje)
van deze kennisgeving naar de EU wordt verwezen, Noord-Ierland daaronder ook wordt
begrepen, terwijl met verwijzingen naar het Verenigd Koninkrijk uitsluitend GrootBrittannië wordt bedoeld.
Meer in het bijzonder betekent dit onder meer het volgende:


Goederen die vanuit Noord-Ierland naar de EU worden vervoerd, vormen geen
invoer voor de toepassing van de in afdeling A.2 van deze kennisgeving vermelde
regels.



Goederen die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden vervoerd,
vormen invoer voor de toepassing van de in afdeling A.2 van deze kennisgeving
vermelde regels.

In het IE/NI-protocol wordt echter de mogelijkheid voor het Verenigd Koninkrijk met
betrekking tot Noord-Ierland uitgesloten om:


deel te nemen aan de besluitvorming van de EU of aan de totstandkoming
ervan36;



bezwaar-, vrijwarings- of arbitrageprocedures in te leiden voor zover deze
betrekking hebben op voorschriften, normen, beoordelingen, registraties,
certificaten, goedkeuringen en vergunningen die zijn afgegeven of uitgevoerd
door de EU-lidstaten; 37



op te treden als leidende autoriteit voor beoordelingen, onderzoeken of
vergunningen38;



zich te beroepen op het beginsel van het land van oorsprong of wederzijdse
erkenning voor producten die in Noord-Ierland legaal in de handel zijn gebracht39.

De desbetreffende websites van de Commissie bieden algemene informatie over deze
aspecten. Deze websites zullen zo nodig worden geactualiseerd.

35

Artikel 5, lid 4, van het IE/NI-protocol en bijlage 2 bij dat protocol.

36

Wanneer informatie-uitwisseling of wederzijdse raadpleging noodzakelijk is, vindt deze plaats in de
bij artikel 15 van het IE/NI-protocol ingestelde gemengde raadgevende werkgroep.

37

Artikel 7, lid 3, vijfde alinea, van het IE/NI-protocol.

38

Artikel 13, lid 1, van het IE/NI-protocol.

39

Artikel 7, lid 3, eerste alinea, van het IE/NI-protocol.
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