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Brussel, 8 november 2018 

(REV1 – vervangt de kennisgeving aan 

belanghebbenden van 8 februari 2018) 

KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN 

 

TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE AFVALSTOFFENWETGEVING 

VAN DE EU 

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 terugtrekkingsakkoord
1
 een andere datum wordt vastgesteld

2
. 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 belanghebbenden wijzen op de 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 afvalstoffenwetgeving van de EU niet langer voor het 

Verenigd Koninkrijk. Dit heeft met name de onderstaande gevolgen met betrekking tot 

de overbrenging van afvalstoffen: 

                                                 
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. 
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1. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERBRENGING VAN AFVALSTOFFEN
4
 

1.1. Verboden op de overbrenging van afvalstoffen 

Artikel 34 en artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging 

van afvalstoffen
5
 verbieden de uitvoer van 

 voor verwijdering bestemde afvalstoffen; en 

 voor nuttige toepassing bestemd gemengd stedelijk afval
6
 

van de EU naar een derde land, tenzij het derde land lid van de Europese 

Vrijhandelsassociatie (EVA) en partij is bij het Verdrag van Bazel van 22 

maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging 

van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan. Bijgevolg is vanaf de 

terugtrekkingsdatum alle uitvoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen 

en de uitvoer van voor nuttige toepassing bestemd gemengd stedelijk afval 

van de EU-27 naar het Verenigd Koninkrijk verboden. 

Vanaf de terugtrekkingsdatum is op de invoer van afvalstoffen in de EU-27 

titel V van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van toepassing, waarbij de invoer 

van afvalstoffen uit een derde land dat partij is bij het Verdrag van Bazel 

toegestaan blijft, met inachtneming van de vereisten van die verordening
7
. 

1.2. Toestemmingen die vóór de terugtrekkingsdatum zijn verleend 

Op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 is toestemming 

van de bevoegde autoriteiten van bestemming, van verzending en van 

doorvoer van aangemelde overbrengingen van afvalstoffen vereist. 

Voor toestemmingen die vóór de terugtrekkingsdatum zijn afgegeven door 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de EU-27 voor overbrengingen 

vanaf de terugtrekkingsdatum, geldt het volgende: 

                                                 
4
  In het kader van de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over het 

terugtrekkingsakkoord probeert de EU met het Verenigd Koninkrijk tot een oplossing te komen voor 

het vervoer van goederen dat begint vóór en eindigt na het einde van de overgangsperiode ("goederen 

onderweg"). Zie met name de meest recente tekst van het ontwerpterugtrekkingsakkoord dat door de 

onderhandelaars is overeengekomen en dat beschikbaar is op 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf en de 

"gezamenlijke verklaring" van de onderhandelaars van de EU en van de regering van het Verenigd 

Koninkrijk die op 19 juni 2018 is gepresenteerd (https://ec.europa.eu/commission/brexit-

negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en). 

5
 PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1. 

6
 Gemengd stedelijk afval (code 20 03 01 in de afvalstoffenlijst in overeenstemming met Beschikking 

2000/532/EG van de Commissie betreffende een lijst van afvalstoffen, PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3) 

ingezameld van huishoudens, ook indien die inzameling dergelijk afval van andere producenten 

omvat. 

7
 Zie met betrekking tot kennisgevingen van invoer ook Kennisgeving aan belanghebbenden – 

Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EU-regels op het gebied van invoer- en 

uitvoervergunningen voor bepaalde goederen, https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
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 Indien de overbrenging verboden is op grond van Verordening (EG) 

nr. 1013/2006, wordt de toestemming nietig. 

 Indien overbrengingen op zich niet verboden zijn, is de statusverandering 

van het Verenigd Koninkrijk van een lidstaat in een derde land een 

wezenlijke wijziging in de zin van artikel 17 van Verordening (EG) 

nr. 1013/2006. Overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) 

nr. 1013/2006 is in dergelijke gevallen een nieuwe kennisgeving vereist, 

tenzij alle betrokken bevoegde autoriteiten van oordeel zijn dat de 

voorgestelde wijzigingen geen nieuwe kennisgeving noodzakelijk maken. 

Zelfs als alle betrokken bevoegde autoriteiten van oordeel zijn dat geen 

nieuwe kennisgeving noodzakelijk is, geldt dat de vereisten voor de 

overbrenging van afvalstoffen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk – 

dat na zijn terugtrekking uit de EU partij blijft bij het Verdrag van Bazel, 

en tevens een land blijft waarop het OESO-besluit van toepassing 

is
8
 - onderworpen zullen zijn aan de voorwaarden van artikel 38, lid 3, 

onder a), b), c) en e), en artikel 42, lid 3, onder b), c) en d), van 

Verordening (EG) nr. 1013/2006, wat onder andere kan inhouden dat: 

– de betrokken bevoegde autoriteiten een afgestempeld afschrift van 

hun toestemming voor de overbrenging aan de desbetreffende 

douanekantoren moeten zenden (bv. het douanekantoor van 

uitgang of binnenkomst); 

– de vervoerder een afschrift van het vervoersdocument moet 

afgeven bij de desbetreffende douanekantoren van de Unie (bv. 

het douanekantoor van uitgang of binnenkomst); 

– de desbetreffende douanekantoren van de Unie, indien van 

toepassing, een afgestempeld afschrift van het vervoersdocument 

aan de bevoegde autoriteiten van verzending, van doorvoer en van 

bestemming in de Unie moeten zenden waarin zij verklaren dat de 

afvalstoffen de Unie hebben verlaten dan wel zijn 

binnengekomen; 

– in geval van uitvoer uit de Unie, het contract met betrekking tot de 

kennisgeving bepaalde verplichtingen voor de ontvanger van de 

afvalstoffen en voor de verwerkingsinstallatie bevat. 

Bovendien moet de kennisgeving informatie bevatten over de 

douanekantoren van binnenkomst en van uitgang.
9
 

                                                 
8
  D.w.z. een land waarop Besluit C(2001) 107 def. van de OESO-Raad van toepassing is; zie artikel 2, 

punt 17, van Verordening (EG) nr. 1013/2006. 

9
  Vak 16 van het kennisgevingsdocument. Zie bijlage IA en punt 44 van bijlage IC bij Verordening 

(EG) nr. 1013/2006. 
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2. DOELSTELLINGEN VAN DE EU VOOR AFVALSTOFFENBEHEER EN NUTTIGE-

TOEPASSINGSHANDELINGEN VAN DE EU IN DERDE LANDEN  

Indien nuttige toepassing van afvalstoffen die in de EU-lidstaten zijn geproduceerd 

buiten de EU plaatsvindt, kunnen de lidstaten die afvalstoffen meetellen bij de 

behaalde EU-doelstellingen voor afvalstoffenbeheer, afhankelijk van de 

voorwaarden waaronder behandeling buiten de EU plaatsvindt. Meer bepaald: 

 Uitvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor behandeling 

in het Verenigd Koninkrijk wordt meegeteld voor het behalen van de 

doelstellingen voor afvalbeheer van Richtlijn 2012/19/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur
10

 indien er solide bewijzen zijn dat de behandeling van 

deze afvalstoffen in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt in omstandigheden die 

gelijkwaardig zijn aan de voorschriften van die richtlijn
11

. 

 Uitvoer van afgedankte batterijen en accu's voor behandeling in het Verenigd 

Koninkrijk wordt meegeteld voor het behalen van de doelstellingen voor 

afvalbeheer van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en 

accu's
12

 indien er solide bewijzen zijn dat de behandeling van deze afvalstoffen 

in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt in omstandigheden die gelijkwaardig zijn 

aan de voorschriften van die richtlijn
13

. 

 Uitvoer van stedelijk afval voor voorbereiding voor hergebruik en recycling, en 

uitvoer van bouw- en sloopafval voor voorbereiding voor hergebruik, recycling 

en andere nuttige toepassingen van materiaal in het Verenigd Koninkrijk worden 

meegeteld voor het behalen van de doelstellingen voor afvalbeheer van Richtlijn 

2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 

betreffende afvalstoffen
14

 indien er solide bewijzen zijn dat de overbrenging 

voldoet aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1013/2006, en met name 

artikel 49, lid 2
15

. 

 Uitvoer van verpakking en verpakkingsafval kan worden meegeteld voor het 

behalen van de doelstellingen voor afvalbeheer van Richtlijn 94/62/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en 

verpakkingsafval
16

 indien er solide bewijzen zijn dat de nuttige toepassing en/of 

                                                 
10

 PB L 197 van 24.7.2012, blz. 38. 

11
 Artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2012/19/EG. 

12
 PB L 266 van 26.9.2006, blz. 1. 

13
 Artikel 15, lid 2, van Richtlijn 2006/66/EG. 

14
 PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3. 

15
 Artikel 2, punt 5, van Besluit 2011/753/EU van de Commissie van 18 november 2011 tot vaststelling 

van voorschriften en berekeningsmethoden ter controle van de naleving van de bij artikel 11, lid 2, van 

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde doelstellingen (PB L 310 

van 25.11.2011, blz. 11). 

16
 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10. 
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recycling in het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden onder voorwaarden die 

gelijkwaardig zijn aan de voorschriften van de wetgeving van de Unie 

hieromtrent
17

, waaronder de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1013/2006, en 

met name artikel 49, lid 2. 

 Uitvoer van autowrakken kan worden meegeteld voor het behalen van de 

doelstellingen voor afvalbeheer van Richtlijn 2000/53/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken
18

 indien 

er solide bewijzen zijn dat terugwinning en/of recycling in het Verenigd 

Koninkrijk plaatsvindt onder voorwaarden die in het algemeen gelijkwaardig zijn 

aan die welke door de wetgeving van de Unie hieromtrent worden 

voorgeschreven
19

, waaronder Verordening (EG) nr. 1013/2006, en met name 

artikel 49, lid 2. 

Op de website van de Commissie over afvalbeleid 

(http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm) vindt u algemene informatie over de 

overbrenging van afvalstoffen en de recycling van specifieke afvalstromen. Die 

webpagina's zullen zo nodig worden geactualiseerd. 

 

 

Europese Commissie 

Directoraat-generaal Milieu 

 

                                                 
17

 Artikel 4, lid 1, van Beschikking 2005/270/EG van de Commissie van 22 maart 2005 tot vaststelling 

van de tabellen voor het databanksysteem overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 86 van 5.4.2005, blz. 6). 

18
 PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34. 

19
 Artikel 2, lid 1, van Beschikking 2005/293/EG van de Commissie van 1 april 2005 tot vaststelling van 

nadere voorschriften betreffende de bewaking van de streefcijfers inzake hergebruik/terugwinning en 

hergebruik/recycling zoals vastgesteld bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende autowrakken (PB L 94 van 13.4.2005, blz. 30). 

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
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