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Brussel, 25 januari 2018

KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED
VAN INVOER- EN UITVOERVERGUNNINGEN VOOR BEPAALDE GOEDEREN

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 diegenen die zijn betrokken bij het vervoer van
goederen waarvoor invoer- en uitvoervergunningen nodig zijn of vanaf de
terugtrekkingsdatum mogelijkerwijs nodig zullen zijn4, 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, geldt
vanaf de terugtrekkingsdatum voor het vervoer van goederen naar en vanuit derde

1

Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.

2

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.

3

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

4

Voor het vervoer van goederen dat begint vóór en eindigt op of na de terugtrekkingsdatum ("goederen
onderweg") probeert de EU samen met het Verenigd Koninkrijk een oplossing in het
terugtrekkingsakkoord op te nemen. De essentiële beginselen van het standpunt van de EU over de
nodige douanegerelateerde aangelegenheden voor een ordelijke terugtrekking van het Verenigd
Koninkrijk uit de Unie vindt u op https://ec.europa.eu/commission/publications/position-papercustoms-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en.

5

Deze kennisgeving heeft geen betrekking op regelgeving op grond van het Euratom-Verdrag.

landen, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, het volgende wat betreft invoer- en
uitvoervergunningen:
1.

OP GROND VAN HET UNIERECHT VEREISTE INVOER- EN UITVOERVERGUNNINGEN

Op verschillende gebieden van het Unierecht is voor het vervoer van bepaalde goederen
vanuit een derde land naar de Europese Unie of omgekeerd een
vergunning/goedkeuring/kennisgeving
verplicht
(hierna
"invoeren
uitvoervergunningen" genoemd). In de meeste gevallen is een dergelijke vergunning niet
vereist voor het vervoer binnen de Unie, of gelden daarvoor andere voorschriften. Invoeren uitvoervergunningen worden doorgaans afgegeven door de bevoegde nationale
instanties. De naleving wordt gecontroleerd als onderdeel van de douanecontroles in de
Europese Unie.
Als voor de invoer en uitvoer van goederen op grond van het Unierecht een
vergunningsplicht geldt, zal vanaf de terugtrekkingsdatum een invoer- en
uitvoervergunning verplicht zijn voor het vervoer vanuit de EU-27 naar het Verenigd
Koninkrijk en omgekeerd.
2.

INVOER-

EN UITVOERVERGUNNINGEN DIE OP GROND VAN HET UNIERECHT ZIJN
AFGEGEVEN DOOR HET VERENIGD KONINKRIJK IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN EULIDSTAAT

Het Unierecht kan voorzien in de mogelijkheid dat invoer- en uitvoervergunningen
worden afgegeven door een andere lidstaat dan de lidstaat waar de goederen de Europese
Unie binnenkomen of verlaten.
Vanaf de terugtrekkingsdatum zijn invoer- en uitvoervergunningen die op grond van het
Unierecht zijn afgegeven door het Verenigd Koninkrijk in zijn hoedanigheid van EUlidstaat, niet langer geldig voor het vervoer van goederen naar de EU-27 vanuit derde
landen of omgekeerd.
3.

BETROKKEN GOEDEREN

Invoer- en uitvoervergunningen komen voor op tal van beleidsgebieden en gelden voor
zeer uiteenlopende goederen, waaronder:
 afval6 (Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad
van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen7);
 bepaalde gevaarlijke chemische stoffen8 (Verordening (EU) nr. 649/2012 van het
Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van
gevaarlijke chemische stoffen9);
6

Ga
voor
meer
informatie
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm.

7

PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.

8

Ga
voor
meer
informatie
naar
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm.
2

naar

deze
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deze

website:

 stoffen die de ozonlaag afbreken10 (Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag
afbrekende stoffen11);
 kwik en bepaalde kwikmengsels12 (Verordening (EU) 2017/852 van het Europees
Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik13);
 drugsprecursoren14 (Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december
2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de
Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren15);
 genetisch gemodificeerde organismen16 (Verordening (EG) nr. 1946/2003 van het
Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de
grensoverschrijdende verplaatsing van genetisch gemodificeerde organismen17);
 bedreigde soorten18 (Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december
1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door
controle op het desbetreffende handelsverkeer19);
 cultuurgoederen20 (Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december
2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen21);
 ruwe diamant22 (Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december
2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale
handel in ruwe diamant23);
9

PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60.

10

Ga voor meer informatie naar deze website: https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.

11

PB L 286 van 31.10.2009, blz. 1.

12

Ga
voor
meer
informatie
naar
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.

13

PB L 137 van 24.5.2017, blz. 1.

14

Ga voor meer informatie naar deze website: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customscontrols/drug-precursors-control_en.

15

PB L 22 van 26.1.2005, blz. 1.

16

Ga voor meer informatie naar deze website: https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en.

17

PB L 287 van 5.11.2003, blz. 1.

18

Ga voor meer informatie naar deze website: http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

19

PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

20

Ga voor meer informatie naar deze website: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customscontrols/cultural-goods_en.

21

PB L 39 van 10.2.2009, blz. 1.

22

Ga
voor
meer
informatie
do/kimberley_process_en.htm.
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http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-

 goederen voor tweeërlei gebruik24 (Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad
van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de
uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor
tweeërlei gebruik25);
 vuurwapens en munitie26 (Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees
Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het
Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in
vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het
Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende
georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van
uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie
en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan27);
 militaire
goederen
en
technologie28
(Gemeenschappelijk
Standpunt
2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van
gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire
goederen en technologie29);
 bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de
doodstraf/foltering30 (Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van 27 juni
2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden
kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing31).
De belanghebbenden kunnen de nodige stappen overwegen om zich op eventuele
wijzigingen voor te bereiden.
Op de bovengenoemde websites van de diensten van de Commissie vindt u algemene
informatie over invoer- en uitvoervergunningen. Die webpagina's zullen zo nodig worden
geactualiseerd.

23

PB L 358 van 31.12.2002, blz. 28.

24

Ga voor meer informatie naar deze website: http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/exportfrom-eu/dual-use-controls/.

25

PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.

26

Ga voor meer informatie naar deze website: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en.

27

PB L 94 van 30.3.2012, blz. 1.

28

De gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen fungeert als referentie voor de nationale lijsten
van militaire goederen en technologie van de lidstaten, maar komt niet rechtstreeks in de plaats
daarvan. De recentste versie van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is
gepubliceerd in PB C 97 van 28.3.2017, blz. 1.

29

PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.

30

Ga voor meer informatie
torture_measures_en.htm.

31

PB L 200 van 30.7.2005, blz. 1.
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