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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS INZAKE
GETUIGSCHRIFTEN VAN VAKBEKWAAMHEID OVEREENKOMSTIG VERORDENING (EG)
NR. 1099/2009 INZAKE DE BESCHERMING VAN DIEREN BIJ HET DODEN
KENNISGEVING AAN EXPLOITANTEN VAN SLACHTHUIZEN

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 personen met een getuigschrift van
vakbekwaamheid overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad inzake
de bescherming van dieren bij het doden4 (hierna "de verordening" genoemd) en de
betrokken bedrijfsexploitanten wijzen op een aantal juridische gevolgen waarmee zij
rekening moeten houden wanneer het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt.
Behoudens mogelijke overgangsregelingen in een eventueel terugtrekkingsakkoord, geldt
vanaf de terugtrekkingsdatum de verordening niet langer voor het Verenigd Koninkrijk.
Dit heeft met name de onderstaande gevolgen voor de getuigschriften van
vakbekwaamheid die vereist zijn om bepaalde activiteiten in slachthuizen uit te voeren.
Getuigschrift van vakbekwaamheid
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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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PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1.

Getuigschriften van vakbekwaamheid5 die in het Verenigd Koninkrijk zijn verstrekt
overeenkomstig artikel 21 van de verordening, zijn niet langer geldig in de Europese
Unie wanneer het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt.
Houders van een getuigschrift van vakbekwaamheid die hun beroepsactiviteiten in de
Europese Unie willen blijven uitoefenen, moeten een nieuw getuigschrift aanvragen in
een lidstaat van de EU-27.
Exploitanten van slachthuizen
Exploitanten van slachthuizen moeten erop toezien dat bepaalde activiteiten uitsluitend
worden verricht door personen die beschikken over een getuigschrift van
vakbekwaamheid (artikel 7, lid 2, van de verordening). Dit vereiste geldt ook voor
functionarissen voor het dierenwelzijn die in een slachthuis werken (artikel 17, lid 4, van
de verordening).
De exploitanten van slachthuizen wordt daarom verzocht de betrokken personen mee te
delen dat zij een nieuw getuigschrift in een lidstaat van de EU-27 moeten aanvragen.
De
website
van
de
Commissie
over
dierenwelzijn
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en) bevat algemene informatie over
dierenwelzijn. Die webpagina's zullen zo nodig worden geactualiseerd.

Europese Commissie
Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid

5

Een getuigschrift van vakbekwaamheid is vereist om bepaalde activiteiten in een slachthuis uit te
voeren (overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de verordening) en om supervisie op het doden van
pelsdieren te houden (overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de verordening). Een getuigschrift van
vakbekwaamheid is ook vereist voor functionarissen voor het dierenwelzijn (overeenkomstig
artikel 17, lid 4, van de verordening).
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