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Bijlage
Artikel 47 lid 1 en 2 van het
'Akkoord inzake de
terugtrekking van het VK uit de
EU (Pb C 348 I van 12
november 2019)’

Inleiding
Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari
2020 (middernacht Nederlandse tijd). Nu geldt een overgangsperiode tot en met
31 december 2020.
De afloop van de overgangsperiode sorteert effect op de douanestatus van Unieof niet-Uniegoederen.
Eerdere communicatie
Hierover is het volgende met u in het verleden gecommuniceerd:
-‘VK goederen’ die op 31 december 2020 vóór 23.00 uur Engelse tijd op de boot
naar de Unie komen, zijn Uniegoederen zodra ze zijn aangebracht in een
Uniehaven.
-‘VK goederen’ die op 31 december 2020 na 23.00 uur Engelse tijd op de boot
naar de Unie komen, zijn niet-Uniegoederen zodra ze zijn aangebracht in een
Uniehaven.
-Voor Uniegoederen die vanaf 1 januari 2021 na 00.00 uur Brusselse tijd naar
het VK vervoerd worden, moet een uitvoeraangifte gedaan worden.
Op grond van artikel 47 lid 1 van het 'Akkoord inzake de terugtrekking van het VK
uit de EU (Pb C 348 I van 12 november 2019)’ is dit niet geheel juist.
Bepalingen omtrent douanestatus van Unie- of niet-Uniegoederen
Uit artikel 47 lid 1 van het 'Akkoord inzake de terugtrekking van het VK uit de EU
(Pb C 348 I van 12 november 2019) is op te maken dat het tijdstip waarop
goederen op een ferry gaan niets uitmaakt. Bepalend is de datum van aanvang
van het vervoer van de goederen.
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M.b.t. “binnenkomende” goederen:
‘VK goederen’ blijven Uniegoederen als ze worden overgebracht van het VK naar
de Unie en waarvan het vervoer vóór afloop van de overgangsperiode is
aangevangen. Dit betreft bijvoorbeeld ook ‘VK goederen’ waarvoor in het midden
van het VK het vervoer met een vrachtwagen is gestart.
Stel: Direct na Kerst vertrekken vrachtauto’s met ‘VK goederen’ vanuit het midden
van het VK en ze komen met de ferry op 1 januari 2021 of nog later aan in de
Unie. Dan worden die ‘VK goederen’ nog steeds als Uniegoederen aangemerkt
zonder dat er douanerechten verschuldigd zijn omdat het vervoer is aangevangen
vóór afloop van de overgangsperiode.
Als deze ‘VK goederen’ vanuit het VK na 31 december 2020 in de Unie aankomen,
moet wel de douanestatus van Uniegoederen worden aangetoond met één van de
middelen zoals genoemd in artikel 199 van de UVo.DWU (zie ook artikel 47 lid 2
van eerder genoemde Akkoord). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een T2L.
Voor goederen die na afloop van de overgangsperiode vanuit het VK in de Unie
binnenkomen zijn de bepalingen bij binnenkomst van toepassing. Als vervolgens
een in het VK afgegeven T2L wordt overgelegd, dan stopt daarmee het
douanetoezicht voor die goederen.
M.b.t. uitgaande goederen:
Bij Uniegoederen die de Unie gaan verlaten kan het onder andere gaan om:
- Uniegoederen die net na de Kerst 2020 in bijvoorbeeld Polen zijn geladen in een
vrachtauto met bestemming het VK. Als die Uniegoederen worden verscheept kort
na 1 januari 2020 is een uitvoeraangifte niet vereist, het vervoer is immers vóór
afloop van de overgangsperiode aangevangen;
- Uniegoederen met bestemming het VK die op 28 december 2020 in een
vrachtauto in Breda zijn geladen, vervoerd en geplaatst in een RTO te Rotterdam.
Als die Uniegoederen worden verscheept op 2 januari 2021 naar het VK is een
uitvoeraangifte niet vereist, het vervoer is immers vóór afloop van de
overgangsperiode aangevangen.
Bij de verkoop van deze goederen heeft er een intra communautaire levering voor
de BTW plaatsgevonden en is het vervoer aangevangen vóór afloop van de
overgangsperiode. Dat het vervoer vóór afloop van de overgangsperiode is gestart
moet aan de hand van transportbescheiden worden aangetoond.
Voor deze Uniegoederen moet bij binnenkomst in het VK de douanestatus van
Uniegoederen worden aangetoond met één van de middelen zoals genoemd in
artikel 199 van de UVo.DWU (zie ook artikel 47 lid 2 van eerder genoemd
Akkoord). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een T2L. Alleen dan kan in het VK worden
aangetoond dat het goederen zijn in de situatie van artikel 47 lid 1 van het eerder
genoemd Akkoord.
Voor goederen die na afloop van de overgangsperiode het VK binnenkomen zijn
de ‘VK bepalingen’ bij binnenkomst van toepassing. Als vervolgens een in de Unie
afgegeven T2L wordt overgelegd, dan stopt daarmee het ‘VK douanetoezicht’ voor
die goederen.
Opmerking:
Op dit moment mag geen bewijs van douanestatus van Uniegoederen (bijvoorbeeld T2L)
afgeven worden voor goederen die met een ferry (lijndienst) naar het VK worden gezonden.
Voor de procedure van afgifte van deze bewijzen ligt er nog een vraag bij de Commissie. Als
hier duidelijkheid over is zullen we dat zo snel mogelijk laten weten.
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Bijlage
AKKOORD
inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie
(2019/C 384 I/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1580206007232&uri=CELEX%3A12019W/TXT%2802%29
TITEL II
LOPENDE DOUANEPROCEDURES
Artikel 47 lid 1 en 2
Uniestatus van goederen
1.

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(23) is van toepassing op de in Artikel 5, punt 23, van die verordening
bedoelde Uniegoederen, wanneer dergelijke goederen worden
overgebracht van het douanegebied van het Verenigd Koninkrijk naar het
douanegebied van de Unie, of andersom, mits die overbrenging een
aanvang nam voor het eind van de overgangsperiode en na die periode
eindigde. Een overbrenging van goederen die een aanvang heeft genomen
voor het eind van de overgangsperiode en na die periode eindigt, wordt
beschouwd als een overbrenging binnen de Unie wat betreft de
voorwaarden voor in- en uitvoervergunningen in het kader van het recht
van de Unie.

2.

Voor de toepassing van lid 1 is het vermoeden van douanestatus van
Uniegoederen als bedoeld in Artikel 153, lid 1, van Verordening (EU) nr.
952/2013 niet van toepassing. De douanestatus van deze goederen als
Uniegoederen alsook het feit dat de in lid 1 bedoelde overbrenging een
aanvang nam voor het eind van de overgangsperiode, moeten ten aanzien
van elke overbrenging door de betrokken persoon worden bewezen aan
de hand van een van de in Artikel 199 van Uitvoeringsverordening (EU)
2015/2447 van de Commissie (24) bedoelde middelen. Het bewijs van de
aanvang van de overbrenging wordt geleverd door middel van een
vervoersdocument dat betrekking heeft op de goederen.
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