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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

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. Tot die datum is het
EU-recht onverminderd van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk3.
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 beschreven gevolgen aan te
pakken, wordt alle marktdeelnemers die hout en houtproducten vanuit het Verenigd
Koninkrijk invoeren, geadviseerd ervoor te zorgen dat zij voldoen aan het verbod op het
in de handel brengen van illegaal gekapt hout en houtproducten die daarvan zijn afgeleid,
en aan de zorgvuldigheidseisen op grond van de artikelen 4 en 6 van Verordening (EU)
nr. 995/2010.

Let op:
Deze kennisgeving heeft geen betrekking op:
-

de EU-regels op het gebied van de gezondheid van planten;

-

de EU-regels op het gebied van bedreigde soorten;

-

de EU-regels op het gebied van de douane.

Hiervoor zijn andere kennisgevingen in voorbereiding of gepubliceerd5.
Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op de meer algemene kennisgeving over
verboden en beperkingen, met inbegrip van invoer- en uitvoervergunningen.
A. JURIDISCHE SITUATIE NA HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE
Na het einde van de overgangsperiode zijn 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 brengen6, het
vergunningensysteem in het kader van Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad
inzake de opzet van een vergunningensysteem voor wetshandhaving, governance en
handel in de bosbouw (Flegt-verordening)7 en alle daarmee samenhangende vrijwillige
Flegt-partnerschapsovereenkomsten die de Europese Unie met een derde land heeft
gesloten8, niet meer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk9. Dit heeft in het
bijzonder de onderstaande gevolgen:

5

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

6

PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23.

7

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.

8

Behalve Indonesië, het enige land dat tot dusver Flegt-vergunningen heeft afgegeven, heeft de EU
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten gesloten met Ghana, de Republiek Congo, Kameroen, de
Centraal-Afrikaanse Republiek, Liberia en Vietnam.

9

Zie deel C van deze kennisgeving voor de toepasselijkheid van de Verordeningen (EU) nr. 995/2010 en
(EG) nr. 2173/2005 op Noord-Ierland.
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1.

ZORGVULDIGHEID

TEN AANZIEN VAN HOUT EN HOUTPRODUCTEN DIE OP DE
MARKT WORDEN GEBRACHT

EU-

Overeenkomstig de artikelen 4 en 6 van Verordening (EU) nr. 995/2010 mogen
marktdeelnemers geen illegaal gekapt hout of afgeleide producten op de EU-markt
brengen en moeten zij voldoen aan zorgvuldigheidseisen met betrekking tot hout en
houtproducten die zij op de markt willen brengen. De marktdeelnemers zijn
verplicht zorgvuldigheid te betrachten op basis van een stelsel van
zorgvuldigheidseisen als beschreven in artikel 6 van Verordening (EU) nr. 995/2010
en moeten hout, waarvoor het risico op illegale kap niet te verwaarlozen is, en
producten van dergelijk hout, daarom uitsluiten van de interne markt. Na het einde
van de overgangsperiode geldt deze verplichting ook voor alle marktdeelnemers in
de landen waarop Verordening (EU) nr. 995/2010 van toepassing is, die hout en
houtproducten vanuit het Verenigd Koninkrijk invoeren (d.w.z. die hout afkomstig
van het Verenigd Koninkrijk op de EU-markt brengen), ongeacht waar het hout
aanvankelijk is gekapt.
2.

TOEZICHTHOUDENDE ORGANISATIES
Overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 995/2010
moeten in de Unie toezichthoudende organisaties worden opgericht. Na het einde
van de overgangsperiode vervalt de erkenning als toezichthoudende organisatie voor
organisaties die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd. De organisaties zullen
niet langer de in Verordening (EU) nr. 995/2010 bedoelde taken kunnen uitvoeren.

3.

INVOERVERGUNNINGEN
Bij Verordening (EG) nr. 2173/2005 is een vergunningensysteem opgezet voor de
invoer in de EU van hout en houtproducten uit landen die een vrijwillige bilaterale
Flegt-partnerschapsovereenkomst (VPO) met de Unie hebben gesloten en over een
operationeel Flegt-vergunningensysteem beschikken. Overeenkomstig artikel 3 van
Verordening (EU) nr. 995/2010 wordt hout met een Flegt-vergunning als legaal
gekapt beschouwd in de zin van Verordening (EU) nr. 995/2010 en is een
zorgvuldigheidscontrole door marktdeelnemers dus niet meer nodig10. Hiermee
wordt uitsluitend verwezen naar geldige Flegt-vergunningen die zijn afgegeven door
de vergunningverlenende autoriteiten van derde landen in het kader van tussen de
Unie en derde landen gesloten VPO’s11. Na het einde van de overgangsperiode is dit
systeem, inclusief de Flegt-VPO’s, niet langer van toepassing op het Verenigd
Koninkrijk.

10

Momenteel valt alleen Indonesië onder de Flegt-verordening overeenkomstig Gedelegeerde
Verordening (EU) 2016/1387 van de Commissie van 9 juni 2016 tot wijziging van de bijlagen I en III
bij Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad naar aanleiding van een Vrijwillige
Partnerschapsovereenkomst met Indonesië inzake een Flegt-vergunningensysteem voor de invoer van
hout in de Europese Unie (C/2016/3438) (PB L 223 van 18.8.2016, blz. 1).

11

Andere op basis van overeenkomsten tussen derde landen afgegeven vergunningen zijn niet geldig in
de Europese Unie.
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B. RELEVANTE SCHEIDINGSBEPALINGEN VAN HET TERUGTREKKINGSAKKOORD
In artikel 41, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord is bepaald dat een bestaand en
individueel identificeerbaar goed dat voor het einde 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.
Het is aan de marktdeelnemer die zich op die bepaling beroept om op basis van eender
welk relevant document aan te tonen dat het goed voor het einde van de
overgangsperiode in de EU of het Verenigd Koninkrijk in de handel werd gebracht12.
Voor de toepassing van die bepaling wordt onder “in de handel brengen” verstaan, de
eerste verstrekking van een goed voor distributie, consumptie of gebruik op de markt in
het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling13. “Verstrekking van een
goed voor distributie, consumptie of gebruik” houdt in dat “een bestaand en individueel
identificeerbaar goed, nadat de fase van vervaardiging is voltooid, het voorwerp is van
een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen twee of meer rechtspersonen of
natuurlijke personen met het oog op de overdracht van de eigendom, enig ander
eigendomsrecht of het bezit inzake het betreffende goed, dan wel het voorwerp vormt
van een aanbod aan een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen tot het sluiten
van een dergelijke overeenkomst14.”
Bijvoorbeeld: De zorgvuldigheidseis in Verordening (EU) nr. 995/2010 is niet van
toepassing op een zending hout of houtproducten die reeds voor het einde van de
overgangsperiode rechtmatig in het Verenigd Koninkrijk op de markt is gebracht en na
het einde van de overgangsperiode nog op de markt in de EU wordt aangeboden.
Dit laat fytosanitaire controles onverlet die van toepassing kunnen zijn op de invoer na
het einde van de overgangsperiode.
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 toepassing15. 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
afloopt16.
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,
12

Artikel 42 van het terugtrekkingsakkoord.

13

Artikel 40, onder a) en b), van het terugtrekkingsakkoord.

14

Artikel 40, onder c), van het terugtrekkingsakkoord.

15

Artikel 185 van het terugtrekkingsakkoord.

16

Artikel 18 van het IE/NI-protocol.
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voor zover EU-regels van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk met
betrekking tot Noord-Ierland, Noord-Ierland wordt behandeld als een lidstaat17.
Krachtens het IE/NI-protocol zijn Verordening (EU) nr. 995/2010 en Verordening (EG)
nr. 2173/2005 van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot
Noord-Ierland18.
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:


De overbrenging van hout en houtproducten van Noord-Ierland naar de EU en
omgekeerd is geen invoer, maar een intra-EU-overbrenging voor de toepassing
van Verordening (EU) nr. 995/2010 en Verordening (EG) nr. 2173/2005.



De overbrenging van hout en houtproducten vanuit Groot-Brittannië of vanuit een
derde land naar Noord-Ierland is invoer voor de toepassing van Verordening (EU)
nr. 995/2010 en Verordening (EG) nr. 2173/2005. Dit betekent dat
marktdeelnemers in Noord-Ierland aan hun verplichtingen krachtens Verordening
(EU) nr. 995/2010 en Verordening (EG) nr. 2173/2005 moeten voldoen als zij
dergelijk hout en dergelijke houtproducten op de markt brengen. Meer in het
bijzonder betekent dit het volgende:
o marktdeelnemers in Noord-Ierland zullen op grond van Verordening (EU)
nr. 995/2010 ten aanzien van deze producten de nodige zorgvuldigheid
moeten betrachten;
o hout en houtproducten die door marktdeelnemers in Noord-Ierland
worden ingevoerd vanuit een land dat Flegt-vergunningen verleent,
moeten vergezeld gaan van een Flegt-vergunning die door dat land is
afgegeven in het kader van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst met
de Europese Unie.



Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 995/2010 en Verordening (EG)
nr. 2173/2005 moet voor Noord-Ierland een bevoegde autoriteit worden
aangewezen.



In de EU gevestigde toezichthoudende organisaties kunnen de taken uit hoofde
van Verordening (EU) nr. 995/2010 in Noord-Ierland uitvoeren.



Toezichthoudende organisaties die in Noord-Ierland zijn gevestigd, voldoen aan
de vestigingseis voor toezichthoudende organisaties (zie echter hieronder).

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

17

Artikel 7, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord in samenhang met artikel 13, lid 1, van het IE/NIprotocol.

18

Artikel 5, lid 4, van het IE/NI-protocol en punt 26 van bijlage 2 bij dat protocol.
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deel te nemen aan de besluitvorming van de Unie of aan de totstandkoming
ervan19;



een beroep te doen op de erkenning, in de EU, van beoordelingen van in het
Verenigd Koninkrijk gevestigde instanties, behoudens uitzonderingen20.

Meer in het bijzonder betekent dit onder meer het volgende:


taken die uit hoofde van Verordening (EU) nr. 995/2010 worden verricht door in
Noord-Ierland gevestigde toezichthoudende organisaties, zijn niet geldig in de
EU; zij zijn alleen geldig in Noord-Ierland.

Meer informatie is te vinden op de websites van de Commissie over de bestrijding van
illegale houtkap (https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm en
https://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm). Deze pagina’s zullen zo nodig
worden geactualiseerd.
Europese Commissie, directoraat-generaal Milieu
Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling

19

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.

20

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