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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED
VAN DE BESTRIJDING VAN DE ILLEGALE HOUTKAP EN DE DAARMEE SAMENHANGENDE
HANDEL

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om
zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie. Dat betekent dat vanaf 30 maart 2019 om 00.00 uur (Midden-Europese
tijd) (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd) het gehele primaire en secundaire
Unierecht niet langer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk, tenzij in een
geratificeerd terugtrekkingsakkoord1 een andere datum wordt vastgesteld2. Het Verenigd
Koninkrijk wordt dan een "derde land"3.
De voorbereiding op de terugtrekking is niet alleen een zaak van de EU en de nationale
overheden, maar ook van bedrijven en burgers.
Gezien de grote onzekerheid, met name over de inhoud van een eventueel
terugtrekkingsakkoord, wil de Commissie importeurs die hout in de EU invoeren en als
marktdeelnemers fungeren in de zin van artikel 2 van Verordening (EU) nr. 995/20104
wijzen op de juridische gevolgen waarmee zij rekening moeten houden wanneer het
Verenigd Koninkrijk een derde land wordt5.
Behoudens mogelijke overgangsregelingen in een eventueel terugtrekkingsakkoord,
gelden vanaf de terugtrekkingsdatum de EU-regels op het gebied van de handel in hout,
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Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.
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De Europese Raad kan volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie met
instemming van het Verenigd Koninkrijk ook unaniem besluiten dat de Verdragen op een latere datum
niet meer van toepassing zijn.
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Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.
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Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot
vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt
brengen (PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23).
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Voor het vervoer van goederen dat begint vóór en eindigt op of na de terugtrekkingsdatum probeert de
EU samen met het Verenigd Koninkrijk tot een oplossing te komen in het terugtrekkingsakkoord op
basis van het standpunt van de EU over de benodigde douanegerelateerde aangelegenheden voor een
ordelijke
terugtrekking
van
het
Verenigd
Koninkrijk
uit
de
Unie
(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en).

met name Verordening (EU) nr. 995/2010, Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad
inzake de opzet van een vergunningensysteem voor wetshandhaving, governance en
handel in de bosbouw (Flegt)6, en alle daarmee samenhangende vrijwillige Flegtpartnerschapsovereenkomsten die de EU met derde landen heeft gesloten7 niet langer
voor het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft met name de onderstaande gevolgen:8
 Overeenkomstig
artikel 4
van
Verordening (EU) nr. 995/2010
hebben
marktdeelnemers een zorgvuldigheidsverplichting bij het op de markt brengen van
hout of houtproducten. Met ingang van de terugtrekkingsdatum geldt deze
verplichting voor alle marktdeelnemers van de EU-27 die hout en houtproducten
vanuit het Verenigd Koninkrijk invoeren, ongeacht het land waar het hout
oorspronkelijk werd gekapt.
 Overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 995/2010 moeten
binnen de Unie toezichthoudende organisaties worden opgericht. Met ingang van de
terugtrekkingsdatum vervalt de erkenning als toezichthoudende organisatie voor
organisaties die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd. Die organisaties zullen niet
langer de in Verordening (EU) nr. 995/2010 bedoelde taken kunnen uitvoeren.
 Met Verordening (EG) nr. 2173/2005 wordt het Flegt-vergunningensysteem opgezet.
Hiermee is het mogelijk controle uit te oefenen op de invoer van hout in de EU vanuit
landen die vrijwillige bilaterale partnerschapsovereenkomsten (VPO's) met de EU
hebben gesloten. In de VPO's zijn verbintenissen en acties van beide partijen
opgenomen om de handel in illegaal hout een halt toe te roepen, met name met behulp
van een vergunningensysteem in het partnerland en de afgifte van Flegt-vergunningen
waarmee de rechtmatigheid van het naar de EU uitgevoerde hout wordt gecertificeerd.
Met ingang van de terugtrekkingsdatum geldt dit systeem, inclusief de Flegt-VPO's,
niet langer voor het Verenigd Koninkrijk.
Meer informatie is te vinden op de website van de Commissie over de bestrijding van
illegale houtkap (http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm). Die webpagina's
zullen zo nodig worden geactualiseerd.
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Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van 20 december 2005 inzake de opzet van een Flegtvergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (PB L 347 van
30.12.2005, blz. 1).
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De EU heeft tot dusver vrijwillige partnerschapsovereenkomsten gesloten met Ghana, de Republiek
Congo, Kameroen, Indonesië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Liberia.
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Zie ten aanzien van kennisgevingen van invoer ook de "Kennisgeving aan belanghebbenden Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EU-regels op het gebied van invoer- en
uitvoervergunningen
voor
bepaalde
goederen"
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness_en).
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