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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS VOOR
INDUSTRIËLE BEVEILIGING

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 gegadigden en inschrijvers, contractanten en
subcontractanten (bij gerubriceerde contracten) en gegadigden en begunstigden (bij
gerubriceerde subsidieovereenkomsten) wijzen op de juridische gevolgen waarmee zij
rekening moeten houden wanneer het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt.
Deze kennisgeving heeft geen betrekking op:
a) de toegang tot aanbestedingen voor in een derde land gevestigde natuurlijke personen
en rechtspersonen, zoals bepaald in artikel 119 van Verordening (EU, Euratom) nr.
966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling
van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie4; en
b) de beperkingen op de toegang tot aanbestedingen waarin de EU-wetgeving voorziet ter
bescherming van de wezenlijke veiligheidsbelangen van de EU of de openbare
veiligheid.
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Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.
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.
Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.
PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

Behoudens mogelijke overgangsregelingen in een eventueel terugtrekkingsakkoord5
verandert vanaf de terugtrekkingsdatum de status van het Verenigd Koninkrijk ten
aanzien van de regels inzake industriële beveiliging6 met betrekking tot
aanbestedingsprocedures,
gerubriceerde
contracten
en
gerubriceerde
subsidieprocedures/gerubriceerde subsidieovereenkomsten met de Europese Commissie
en andere instellingen en organen die Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie
van 13 maart 2015 betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van
gerubriceerde EU-informatie toepassen. Dit heeft met name de onderstaande gevolgen:7,8
1.

VEILIGHEIDSVERKLARING VOOR EEN VESTIGING
Overeenkomstig artikel 44, lid 3, van Besluit (EU, Euratom) 2015/444 is een
veiligheidsverklaring voor een vestiging vereist indien gerubriceerde EU-informatie
moet worden verstrekt in het kader van een aanbestedings- of
subsidiegunningsprocedure.
Overeenkomstig artikel 44, lid 4, van Besluit (EU, Euratom) 2015/444 mag de
aanbestedende of subsidieverlenende autoriteit geen gerubriceerde contracten of
subsidieovereenkomsten toekennen zonder van de nationale veiligheidsautoriteit,
aangewezen veiligheidsautoriteit of andere bevoegde veiligheidsautoriteit van de
lidstaat waar de contractant of subcontractant is geregistreerd, een bevestiging te
hebben ontvangen over de afgifte van een veiligheidsverklaring voor een vestiging.
Vanaf de terugtrekkingsdatum zijn veiligheidsverklaringen voor een vestiging die
door de nationale veiligheidsautoriteit, aangewezen veiligheidsautoriteit of andere
bevoegde veiligheidsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven, niet
langer geldig in het kader van Besluit (EU, Euratom) 2015/444.
Volgens de voorwaarden van het ondertekende gerubriceerde contract of de
ondertekende gerubriceerde subsidieovereenkomst kan dat aanleiding geven tot
beëindiging daarvan, tenzij de contractant/begunstigde passende corrigerende
maatregelen heeft genomen, zoals toewijzing van het contract aan een
marktdeelnemer (dan wel, indien het contract aan een consortium is gegund,
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In het ontwerp-terugtrekkingsakkoord (dat tevens in een overgangsperiode voorziet) dat tussen de EU
en het Verenigd Koninkrijk door de onderhandelaars is overeengekomen en op 19 maart 2018 is
gepubliceerd, is een regeling opgenomen, ten aanzien waarvan in artikel 122, lid 7, onder b), wordt
voorzien in specifieke regels voor de toegang tot bepaalde gevoelige veiligheidsgerelateerde
informatie
gedurende
de
overgangsperiode
(https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf). De tekst van de terugtrekkingsovereenkomst is echter
nog niet geheel overeengekomen en geratificeerd.
„Industriële beveiliging” wordt in artikel 39, lid 1, van Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de
Commissie van 13 maart 2015 betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van
gerubriceerde EU-informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 53) gedefinieerd als „de toepassing van
maatregelen om de bescherming van gerubriceerde EU-informatie te waarborgen in het kader van
gerubriceerde contracten [en] in het kader van gerubriceerde subsidieovereenkomsten”.
Soortgelijke regels zijn vastgesteld door andere instellingen en organen, vgl. met name Besluit
2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de
bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1) en Besluit
ADMIN(2017) 10 van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid van 19 september 2017 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de Europese
Dienst voor extern optreden (PB C 126 van 10.4.2018, blz. 1).
Deze kennisgeving heeft geen betrekking op de industriëlebeveiligingsaspecten van nationale
aanbestedingen. Zie voor die aspecten de „Kennisgeving aan belanghebbenden – Terugtrekking van
het Verenigd Koninkrijk en EU-regels op het gebied van overheidsopdrachten”
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en?page=1).
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herverdeling van de taken binnen het consortium aan een deelnemer) die met ingang
van de terugtrekkingsdatum houder is van een veiligheidsverklaring voor een
vestiging die is afgegeven door
 een lidstaat van de EU-27; of
 een derde land waarmee een informatiebeveiligingsovereenkomst is gesloten die
industriëlebeveiligingsaspecten bestrijkt, waarin is voorzien in de erkenning van
veiligheidsverklaringen voor een vestiging die zijn afgegeven aan
ondernemingen die op het grondgebied van dat derde land zijn geregistreerd.
Ten aanzien van gunningsprocedures die lopen op de terugtrekkingsdatum geldt dat
inschrijvers of aanvragers die niet aan hun beveiligingsverplichtingen kunnen
voldoen, zullen worden afgewezen.
2.

VEILIGHEIDSVERKLARING VOOR PERSONEEL
In artikel 43 van Besluit (EU, Euratom) 2015/444 is bepaald dat in gerubriceerde
contracten of subsidieovereenkomsten bepalingen moeten zijn opgenomen die
stipuleren dat personeelsleden van een contractant, subcontractant of begunstigde
die voor de verwezenlijking van het gerubriceerde contract, de gerubriceerde
onderaanneming of de gerubriceerde subsidieovereenkomst toegang nodig hebben
tot gerubriceerde EU-informatie, moeten beschikken over een veiligheidsverklaring
op het vereiste niveau die is afgegeven door de nationale veiligheidsautoriteit, de
aangewezen veiligheidsautoriteit of andere bevoegde autoriteit van de lidstaat waar
de contractant, subcontractant of begunstigde is geregistreerd.
Overeenkomstig artikel 44, lid 3, van Besluit (EU, Euratom) 2015/444 is een
veiligheidsverklaring voor personeel vereist indien gerubriceerde EU-informatie
moet worden verstrekt in het kader van een aanbestedings- of subsidieprocedure.
Vanaf de terugtrekkingsdatum zijn veiligheidsverklaringen voor personeel die door
de nationale veiligheidsautoriteit, aangewezen veiligheidsautoriteit of andere
bevoegde veiligheidsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven, niet
langer geldig in het kader van Besluit (EU, Euratom) 2015/444.
Volgens de voorwaarden van het ondertekende gerubriceerde contract of de
ondertekende gerubriceerde subsidieovereenkomst kan dat aanleiding geven tot
beëindiging daarvan, tenzij de contractant/begunstigde passende corrigerende
maatregelen heeft genomen en er bijvoorbeeld voor heeft gezorgd dat de betrokken
personeelsleden met ingang van de terugtrekkingsdatum beschikken over een
veiligheidsverklaring voor personeel die is afgegeven door
 een lidstaat van de EU-27; of
 een derde land waarmee een informatiebeveiligingsovereenkomst is gesloten die
industriëlebeveiligingsaspecten bestrijkt, waarin is voorzien in de erkenning van
veiligheidsverklaringen voor personeel.
Ten aanzien van gunningsprocedures die lopen op de terugtrekkingsdatum geldt dat
inschrijvers of aanvragers die niet aan hun beveiligingsverplichtingen kunnen
voldoen, zullen worden afgewezen.
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3.

ONDERAANNEMING
In artikel 46, leden 2 en 3, van Besluit (EU, Euratom) 2015/444 is bepaald dat
voordat contractanten delen van een gerubriceerd contract uitbesteden aan een
subcontractant, de aanbestedende autoriteit hiervoor toestemming moet verlenen en
dat geen gerubriceerde EU-informatie mag worden doorgegeven aan een
subcontractant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
aanbestedende autoriteit. Een onderaanneming die toegang tot gerubriceerde EUinformatie behelst, mag niet aan in derde landen geregistreerde subcontractanten
worden gegund, tenzij er een specifiek regelgevend kader voorhanden is voor de
beveiliging van de informatie. Soortgelijke verplichtingen gelden voor begunstigden
van een subsidie op grond van de subsidie-overeenkomsten.
Volgens de voorwaarden van het ondertekende gerubriceerde contract of de
ondertekende gerubriceerde subsidieovereenkomst kan niet-nakoming van die
verplichtingen aanleiding geven tot beëindiging daarvan, tenzij de
contractant/begunstigde passende corrigerende maatregelen heeft genomen en
bijvoorbeeld de onderaanneming heeft gegund aan een subcontractant die beschikt
over een veiligheidsverklaring die is afgegeven door een lidstaat van de EU-27 of
een derde land waarmee een beveiligingsovereenkomst is gesloten.
Ten aanzien van gunningsprocedures die lopen op de terugtrekkingsdatum geldt dat
inschrijvers of aanvragers met onderaanneming die niet aan hun
beveiligingsverplichtingen kunnen voldoen, zullen worden afgewezen.
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