EUROPESE COMMISSIE
DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE

Brussel, 17 december 2020
REV2 – vervangt de kennisgeving
(REV1) van 17 augustus 2020

KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED
VAN DE UIT- EN INVOER VAN CULTUURGOEDEREN

Het Verenigd Koninkrijk heeft zich op 1 februari 2020 uit de Europese Unie
teruggetrokken en is daarmee een “derde land” geworden.1 Het terugtrekkingsakkoord2
voorziet in een overgangsperiode die op 31 december 2020 eindigt. Tot die datum is het
EU-recht onverminderd van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk.3
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 4, 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 einde 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 van toepassing
zijn in Noord-Ierland na het einde van de overgangsperiode (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

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

4

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:
Om de in deze kennisgeving uiteengezette gevolgen te ondervangen, is het met name
raadzaam dat de betrokken belanghebbenden nagaan of het noodzakelijk is
uitvoervergunningen te verkrijgen voor cultuurgoederen die na het einde van de
overgangsperiode naar het Verenigd Koninkrijk worden verzonden.
De belanghebbenden worden er ook aan herinnerd dat na het einde van de
overgangsperiode een algemeen verbod op grond van het EU-recht van toepassing zal
zijn op het binnenbrengen in de EU van illegaal uitgevoerde cultuurgoederen uit het
Verenigd Koninkrijk die van oorsprong zijn uit dat land of uit een ander derde land.

Let op:
Deze kennisgeving heeft geen betrekking op:
– kwesties in verband met de teruggave van cultuurgoederen;
– douaneprocedures en -formaliteiten.
Deze aspecten komen aan bod in andere kennisgevingen die momenteel worden
voorbereid of reeds zijn bekendgemaakt5.
Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op de meer algemene kennisgeving inzake
verboden en beperkingen, met inbegrip van in- en uitvoervergunningen.
A. JURIDISCHE SITUATIE NA HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE
Na het einde van de overgangsperiode zijn Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad
van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen6 en Verordening (EU)
2019/880 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het
binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen7 niet langer8 van toepassing op het
Verenigd Koninkrijk.9 Dit heeft met name de onderstaande gevolgen:

5

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

6

PB L 39 van 10.2.2009, blz. 1.

7

PB L 151 van 7.6.2019, blz. 1.

8

Er wordt aan herinnerd dat het algemene verbod genoemd in artikel 3, lid 1, van Verordening (EU)
2019/880 van toepassing is met ingang van 28 december 2020 (artikel 16, lid 2, onder a), van
Verordening (EU) 2019/880).

9

Zie deel C van deze kennisgeving voor de toepasselijkheid van deze regels op Noord-Ierland.
2

1.

UITVOER UIT DE UNIE
1.1.

Vergunningen voor uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk
Overeenkomstig artikel 2, lid 1 , van Verordening (EG) nr. 116/2009 is voor
de uitvoer van cultuurgoederen die in bijlage I bij die verordening zijn
opgenomen10 een uitvoervergunning vereist, die wordt afgegeven door een
bevoegde autoriteit van een lidstaat. Wanneer dergelijke cultuurgoederen uit
het douanegebied van de EU worden uitgevoerd naar het Verenigd
Koninkrijk, de Kanaaleilanden of het eiland Man, is na het einde van de
overgangsperiode voor deze uitvoer een uitvoervergunning vereist.

1.2.

Vergunningen voor uitvoer naar andere derde landen
Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 116/2009 moet de
uitvoervergunning worden verstrekt:
-

door een bevoegde autoriteit van de lidstaat op het grondgebied waarvan
het cultuurgoed zich op 1 januari 1993 wettig en definitief bevond, of

-

vervolgens, door een bevoegde autoriteit van de lidstaat op het
grondgebied waarvan het zich bevindt, na rechtmatige en definitieve
verzending uit een andere lidstaat, na invoer uit een derde land, of na
wederinvoer uit een derde land volgende op een rechtmatige verzending
uit een lidstaat naar dat derde land.

Overeenkomstig artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 116/2009 zijn de
uitvoervergunningen in de gehele Unie geldig.
Na het einde van de overgangsperiode zijn uitvoervergunningen die op grond
van het Unierecht door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven, niet langer
geldig voor het vervoer van cultuurgoederen vanuit een EU-lidstaat naar een
derde land. Indien dit leidt tot de nieuwe afgifte door een bevoegde autoriteit
van een EU-lidstaat van een uitvoervergunning die eerder door de bevoegde
autoriteit van het Verenigd Koninkrijk is afgegeven, kan bij deze nieuwe
afgifte rekening worden gehouden met die vorige vergunning.
2.

BINNENBRENGEN EN INVOEREN IN DE UNIE
Artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) 2019/880, dat het binnenbrengen in de
Unie van cultuurgoederen die illegaal uit een derde land zijn uitgevoerd,
verbiedt, wordt van toepassing met ingang van 28 december 2020. Na het einde
van de overgangsperiode zal een algemeen verbod gelden op het binnenbrengen in
de EU van illegaal uitgevoerde cultuurgoederen uit het Verenigd Koninkrijk die van
oorsprong zijn uit dat land of uit een ander derde land.

10

Bijvoorbeeld meubelen ouder dan 50 jaar of boeken ouder dan 100 jaar met een waarde van meer dan
50 000 EUR, gedrukte geografische kaarten ouder dan 200 jaar met een waarde van meer dan
15 000 EUR; zie bijlage I bij Verordening (EG) nr. 116/2009.
3

Op langere termijn11 zal voor de invoer in de EU uit het Verenigd Koninkrijk van
cultuurgoederen die daar of in een ander derde land zijn gecreëerd of ontdekt, voor
de goederen die in deel B van de bijlage bij die verordening zijn opgenomen een
invoervergunning vereist zijn (artikel 4 van Verordening (EU) 2019/880), en, voor
de goederen die in deel C van de bijlage daarbij zijn opgenomen, de indiening van
een importeursverklaring bij de EU-douane (artikel 5 van Verordening (EU)
2019/880).
B. RELEVANTE SCHEIDINGSBEPALINGEN VAN HET TERUGTREKKINGSAKKOORD
In artikel 47, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord is bepaald dat, onder de daarin
vastgestelde voorwaarden, overbrengingen van goederen die nog niet zijn voltooid na het
einde van de overgangsperiode, worden beschouwd als een overbrenging binnen de Unie
wat betreft de voorwaarden voor in- en uitvoervergunningen in het kader van het EUrecht.
Voorbeeld:
Een cultureel goed waarvan de overbrenging aan het einde van de overgangsperiode
tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk nog niet is voltooid, kan nog steeds de EU of
het Verenigd Koninkrijk worden binnengebracht alsof het een overbrenging tussen twee
lidstaten was (d.w.z. zonder vergunning).

C. IN NOORD-IERLAND GELDENDE REGELS NA HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE
Na het einde van de overgangsperiode is het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland
(hierna “het IE/NI-protocol” genoemd) van toepassing.12 De toepassing van het IE/NIprotocol is afhankelijk van de periodieke instemming van de Noord-Ierse wetgevende
Assemblee, waarbij de initiële periode 4 jaar na het einde van de overgangsperiode
afloopt.13
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 lidstaat.14
Krachtens het IE/NI-protocol zijn Verordening (EG) nr. 116/2209 en Verordening (EU)
2019/880 van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord11

Na het opzetten van het gecentraliseerde elektronische systeem als bedoeld in artikel 8 van
Verordening (EU) 2019/880 en, uiterlijk met ingang van 28 juni 2025, artikel 16, lid 2, onder b), van
Verordening (EU) 2019/880.

12

Artikel 185 van het terugtrekkingsakkoord.

13

Artikel 18 van het IE/NI-protocol.

14

Artikel 7, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord in samenhang met artikel 13, lid 1, van het IE/NIprotocol.
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Ierland.15 Dat betekent dat wanneer in de delen A en B van deze kennisgeving naar de
EU wordt verwezen Noord-Ierland daaronder ook wordt begrepen, terwijl met
verwijzingen naar het Verenigd Koninkrijk uitsluitend Groot-Brittannië wordt bedoeld.
Meer in het bijzonder betekent dit onder meer het volgende:


Een overbrenging van cultuurgoederen van de EU naar Noord-Ierland vormt geen
uitvoer in de zin van Verordening (EG) nr. 116/2009;



Een overbrenging van cultuurgoederen uit Noord-Ierland naar een derde land of
naar Groot-Brittannië vormt uitvoer in de zin van Verordening (EG) nr.
116/2009;16



Een overbrenging van cultuurgoederen van Noord-Ierland naar de EU vormt geen
invoer in de zin van Verordening (EU) 2019/880;



Een overbrenging van cultuurgoederen uit een derde land of vanuit GrootBrittannië naar Noord-Ierland vormt een invoer in de zin van Verordening (EU)
2019/880. Het binnenbrengen in Noord-Ierland van illegaal uit een derde land
uitgevoerde cultuurgoederen, met inbegrip van goederen die vanuit GrootBrittannië worden verzonden, zal na het einde van de overgangsperiode dan ook
verboden zijn17.



Zodra het in de artikelen 8 en 9 van Verordening 2019/880 bedoelde
gecentraliseerde elektronische systeem voor de invoer van cultuurgoederen (ICGsysteem) operationeel wordt en uiterlijk op 28 juni 2025 geldt het volgende:


Marktdeelnemers moeten bij de bevoegde autoriteit in Noord-Ierland
invoervergunningen aanvragen voor cultuurgoederen van de in deel B van
de bijlage bij de verordening vermelde categorieën die uit een derde land
in Noord-Ierland worden ingevoerd of vanuit Groot-Brittannië naar
Noord-Ierland worden verzonden;



Marktdeelnemers moeten bij de douane van Noord-Ierland
importeursverklaringen indienen voor cultuurgoederen die tot de in deel C
van de bijlage bij de verordening vermelde categorieën behoren en die in
Noord-Ierland uit een derde land worden ingevoerd of vanuit GrootBrittannië naar Noord-Ierland worden verzonden.

Het IE/NI-protocol sluit echter uit dat het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot NoordIerland de mogelijkheid heeft om:
15

Artikel 5, lid 4, van het IE/NI-protocol en punt 47 van bijlage 2 bij dat protocol. Verordening (EU)
2019/880 is aan die bijlage toegevoegd bij Besluit nr. 3/2020 van het Gemengd Comité van 17
december 2020.

16

De verplichting met betrekking tot uitvoer in Verordening (EG) nr. 116/2009 is vereist op grond van
internationale verplichtingen van de Unie (de Unesco-Overeenkomst inzake de middelen om de
onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen te verbieden en te
verhinderen), zie artikel 6, lid 1, van het IE/NI-protocol.

17

Dit verbod houdt geen systematische controles in, maar als bijvoorbeeld de autoriteiten van NoordIerland inlichtingen ontvangen over verdachte zendingen of tijdens willekeurige controles een zending
illegale cultuurgoederen tegenkomen, moeten zij deze onderscheppen en alle passende maatregelen
nemen.
5



deel te nemen aan de besluitvorming van de Unie of aan de totstandkoming
ervan18 en



een beroep te doen op wederzijdse erkenning voor uitvoervergunningen die door
het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven met betrekking tot Noord-Ierland19.

Meer in het bijzonder betekent dit onder meer het volgende:


Er kan geen beroep worden gedaan op een uitvoervergunning die door het
Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland is afgegeven, voor
zendingen van de EU naar een derde land.



Wanneer het ICG-systeem operationeel wordt en het Verenigd Koninkrijk
invoervergunningen voor Noord-Ierland afgeeft, kan geen beroep op deze
vergunningen worden gedaan voor invoer uit een derde land in de EU.

De website van de Commissie over de EU-regels voor de in- en uitvoer van
cultuurgoederen
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customscontrols/cultural-goods_en) bevat algemene informatie. Deze website zal zo nodig
worden geactualiseerd.
Europese Commissie
Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie

18

Uitwisseling van informatie of onderlinge raadpleging zal, zo nodig, geschieden in de gemengde
raadgevende werkgroep die bij artikel 15 van het IE/NI-protocol is ingesteld.

19

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