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Door de ondertekening van de Withdrawal Agreement op 17 oktober 2019 is 31 januari 2020 de geschiedenis ingegaan als Brexit Day. Die dag heeft het Verenigd
Koninkrijk, 37 jaar na zijn toetreding, formeel de Europese Unie verlaten. Door
de BBC werd Brexit Day pregnant omschreven: “Britain has left the EU, more than
three years and three prime ministers after it voted out.” Aan Brexit Day ging Brexit
Vote vooraf. Op 23 juni 2016 is met een krappe meerderheid (51,9%) van de uitgebrachte stemmen in Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland voor de exit van
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestemd. Brexit Vote liet diepe verdeeldheid binnen het VK over zijn toekomst zien. De vraag kwam dan ook meteen
op: hoe verenigd is dit – ooit de gehele wereld omspannende – Koninkrijk anno
2016 nog? Vooralsnog heeft het ergste doemscenario – het uiteenvallen van het
VK – zich niet voorgedaan. Niettemin heeft de geopolitiek onvermijdelijke ‘status
aparte’ van Noord-Ierland als onderdeel van het Ierse eiland – zoals verankerd in
de Withdrawal Agreement – al direct voor een zekere splijting binnen het VK zelf
gezorgd. Het laatste grote Brexit wapenfeit is de Trade and Cooperation Agreement
(TCA) waarover op de dag voor de afgelopen kerst overeenstemming werd bereikt,
slechts een week voor het verstrijken van de overgangstermijn uit de Withdrawal
Agreement. Samen met de Withdrawal Agreement vormt de TCA (inclusief bijlagen bijna 1500 pagina's) het juridisch raamwerk voor de Brexit. Brexit Vote heeft
voor velen – politici, ondernemers, zelfstandigen, expats en hun gezins- en familieleden, ambtenaren – een donkere slagschaduw geworpen over de bijna vijf jaar
sindsdien. Brexit biedt voor ondernemers en ondernemingen kansen, maar vooralsnog vooral uitdagingen. Kopzorgen hebben zeker ook juristen die zich moeten
verdiepen in de omvangrijke en complexe regels omtrent Brexit. Volgend op de
Brexit special uit 2016 (Bb 2016/69 e.v.) wordt u in deze nieuwe Brexit special in
een veertien bijdragen variërend van vrij verkeer van goederen en diensten tot vrij
verkeer van personen en vonnissen 'bijgepraat' over de huidige stand van zaken.
Duidelijk wordt dat heel veel ongeregeld is gebleven. Veel zekerheden zijn weggevallen en de voorspelbaarheid van regels in het internationale handelsverkeer
tussen de EU en het VK is aangetast. Veel zal afhangen van complexe onderhandelingen in de komende tijd.
Namens de redactie
Léon Korsten
Teun Struycken
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‘Welcome to Brexit, it ain’t pretty’
Bb 2021/31
Stefaan van den Bogaert en Armin Cuyvers (Universiteit
Leiden) sluiten hun bijdrage aan deze special over ‘dienstenverkeer na Brexit’ af met de woorden: ‘Welcome to Brexit,
it ain’t pretty’. Ik vrees dat deze woorden de stemming van
velen weergeven. Niet alleen op het continent, maar ook in
het Verenigd Koninkrijk. De bijna vijf jaar sinds het Brexit
referendum in het Verenigd Koninkrijk zijn politiek, sociaal
en economisch niet zonder rimpeling verlopen. De komende
vijf jaar zullen – Covid-19 nog daargelaten – ongetwijfeld
evenmin zonder rimpeling verlopen: ‘Brexit, expect the unexpected’ (zie de vorige Brexit special, Bb 2016/69).
Voor de lezer van deze special gemakshalve de chronologie
nog even kort op een rij:
Brexit Vote: 23 juni 2016
Article 50 (termination) letter van Prime Minister May
aan EU President Donald Tusk: 29 maart 2017
Withdrawal Agreement2 (WA): 17 oktober 2019, met
een overgangstermijn tot 1 januari 2021
Trade and Cooperation Agreement3 (TCA): 24 december 2020
Einde overgangstermijn (WA) en toepassing WA & TCA
regiem, ofwel Verenigd Koninkrijk als ‘derde land’: 1 januari 2021
Brexit Day: 31 januari 2020.
Na de Brexit Vote op 23 juni 2016 waren er voor de Europese
Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) vijf opties beschikbaar om hun toekomstige relatie vorm te geven: (i) het
Noorse EER-model, (ii) het Turkse model van een beperkte
douane-unie, (iii) het Zwitserse maatwerk-model, (iv) het
FTA-model van een vrijhandelsovereenkomst, of (v) het
WTO-model van het ontbreken van een vrijhandelsovereenkomst (zie Bb 2016/70, ‘Het hoe en wat van de Brexit’).
Al snel werd duidelijk dat het waarschijnlijk een van beide
laatstgenoemde opties zou worden. Maar dat maakte het
geheel er niet minder spannend op: het verschil tussen een
vrijhandelsovereenkomst (optie iv) of geen vrijhandelsovereenkomst (optie v) is immers levensgroot. En spannend
bleef het. Tot een week voor ommekomst van de bovengenoemde overgangstermijn.
De afloop was dus geen ‘no deal’ Brexit. Maar wat was de afloop dan wel? Dat komt in deze (tweede) Brexit special aan
de orde. De auteurs, allemaal specialisten op hun vakgebied,
bespreken de verschillende aandachtsgebieden:
Leon Kanters (KPMG) gaat in op het vrij verkeer van
goederen: hij bespreekt heel concreet aan de hand van
heldere voorbeelden de (op het oog soms grillige) effecten van oorsprongregels (rules of origin) en rekent
1

Léon Korsten is advocaat-partner bij DLA Piper Nederland en redacteur
van dit blad.

2

Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, [2019] PB EU C 384 I/1.
Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en EURATOM,
enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en NoordIerland, anderzijds, [2020] PB EU L 444/14.

3
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voor dat het soms gunstiger is om producten (in zijn
voorbeeld auto’s) vanuit het VK te exporteren dan
vanuit de EU;
Bernd van der Meulen (European Institute for Food
Law, University of Copenhagen en Renmin University
of China) en Hilary Ross (DWF Law LPP) focussen op
landbouw en visserij, ofwel post-Brexit trade between
EU and UK and agri-food products; in hun Engelstalige
bijdrage concluderen zij: “In agri-food as in any sector
Brexit requires to unscramble the eggs. The transition of
NL-UK trade from intra Union to third country trade comes with an increase of bureaucracy and a drop in trade
volume. There is still a sizeable market at the other side of
the North Sea, but it takes new skills, time and patience to
reach it.”;
Stefaan van den Bogaert en Armin Cuyvers (Universiteit Leiden) bespreken het (on)vrij verkeer van diensten
post-Brexit en concluderen in hun geleerde bijdrage dat
het er vooralsnog allemaal niet erg fraai (‘not pretty’; zie
de titel van deze bijdrage) uitziet;
Matthias Haentjens en Jouke Tegelaar (Universiteit
Leiden) gaan nader in op financiële diensten; de lezer
zinkt de moed in de schoenen; de auteurs wijzen er op
dat eind maart overeenstemming tussen de Europese
Commissie en de HM Treasury verwacht wordt over
een Memorandum of Understanding (MoU) inzake financiële diensten. Zij reppen over the next battle en
sluiten hun bijdrage af met de waarschuwing dat het er
“alle schijn van heeft dat de komende maanden (en wellicht jaren) het toneel zullen zijn van een krachtmeting
tussen de EU en het VK, met als belangrijke inzet: de
financiële sector.”;
Jelle Kroes (Kroes Advocaten Immigration Lawyers),
gaat in op vrij verkeer van personen en werknemers en
trapt zijn bijdrage af met de woorden: “Vanaf 1 januari
jl. is alles anders.”;
Hein Vermeulen (Universiteit van Amsterdam) bespreekt belasting- en douanetechnische issues in relatie tot Brexit en stelt veel lastige vragen waarop het
antwoord vooralsnog onduidelijk is;
Teun Struycken (hoofdredacteur van dit blad, NautaDutilh, Universiteit Utrecht) bespreekt het voor de
juridische praktijk onmisbare onderdeel ‘gerechtelijke procedures en faillissementsprocedures sinds
Brexit’; hij opent zijn bijdrage met de verzuchting: “In
de rechtspraktijk en in de doctrine was in de loop van
2020 veel aandacht besteed aan de benodigde maatregelen om te waarborgen dat er een kader zou blijven
voor de bevoegdheid van rechters in het VK en het vrije
verkeer van uitspraken. Toen bleek dat de EU-UK Trade
and Cooperation Agreement van 30 december 2020 helemaal niets regelde op dit punt en er geen enkel woord
aan wijdde, was de verbazing groot.” En hij sluit af met
een praktisch advies: “Er kan weinig gedaan worden
om de toegenomen onzekerheid weg te nemen, behalve
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op een punt: de forumkeuzeclausule in contracten met
in het VK gevestigde partijen.”;
Christoph Jeloschek en Ge’ez Engidashet stellen in hun
bijdrage over consumentenrecht dat “de énige zekerheid is hoe het VK de EU heeft verlaten, namelijk met
een in principe ‘harde’ break… De Trade and Cooperation Agreement bevat op het gebied van consumentenrecht eerder meer programmatische (dan concrete) afspraken die nog nader moeten worden uitgewerkt”.;
Hester de Vries (Kennedy van der Laan) concludeert in
haar bijdrage met de allitererende titel Brexit, Bridging
& Bescherming persoonsgegevens: “Er is nog veel onzekerheid op het punt van doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar het VK. Wordt voor 1 juli een
adequaatheidsbesluit genomen, dan hoeven voor de
doorgifte naar het VK geen doorgifte-instrumenten te
worden gebruikt.”;
Jasper Klopper en Bram Bogaerts (Visser Schaap &
Kreijger) bespreken de gevolgen van Brexit voor merken,
modellen en auteursrechten; zij zien een lichtpuntje: “De
Withdrawal Agreement en de TCA geven duidelijkheid
op een aantal punten die belangrijk zijn vanuit het perspectief van het intellectuele eigendomsrecht. Een van
de belangrijkste afspraken is dat houders van unitaire
intellectuele eigendomsrechten die geldig waren voor de
datum van uittreding, zijn verzekerd van vergelijkbare
nationale rechten in het VK. Aanvragers van unitaire intellectuele eigendomsrechten kunnen een beroep doen
op voorrang van hun EU-aanvraag. Goed nieuws voor
ondernemers met activiteiten in het VK dus.”;
Martijn van Wanroij (DLA Piper Nederland) gaat in
op de gevolgen van Brexit voor de handhaving van
het kartel- en misbruikverbod, concentratiecontrole,
staatsteun en aan-bestedingsrecht, in een vrije markteconomie stuk voor stuk belangrijke onderwerpen; ook
hier toch weer een lichtpuntje: “De gevolgen van Brexit
op deelname aan aanbestedingen in het VK en de EU
lijken zeer beperkt; op dit terrein blijft het uitgangspunt van gelijke behandeling bepalend.”;
Harold Koster (Universiteit Leiden en Universiteit van
Dubai) gaat in op het ondernemingsrecht en wijst erop
dat de Trade and Cooperation Agreement op dit terrein
geen direct relevante bepalingen bevat;
Marlies Heemskerk-De Waard (De Brauw Blackstone
Westbroek) gaat nader in op export controls en trade
sanctions; ook zij is optimistisch: “Zullen de Britse en
EU dual-use export controls in de toekomst significant
uiteen gaan lopen? Dat is niet de verwachting.’’;
Paul Hardy en Lydia Rogers (DLA Piper LLP UK) schetsen
de feitelijke en politieke ontwikkelingen sinds 1 januari
2021, waarbij zij onder meer ingaan op wat volgens
Prime Minister Boris Johnson slechts “teething issues”
zouden zijn.
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Brexit: de effecten van oorsprongsregels
Bb 2021/32
Inmiddels is het enkele maanden geleden dat de effecten
van Brexit voor eenieder zichtbaar werden. De verwachte
chaos bleef uit. Er waren geen ellenlange files en ook geen
lege schappen in het Verenigd Koninkrijk (VK). Natuurlijk
waren er her en der problemen, zoals in Noord-Ierland en
ook de invoerformaliteiten rondom fytosanitaire en veterinaire goederen lieten te wensen over, maar al met al is de
transitie goed verlopen.
De liberalisering van de wereldhandel die in 1947 voortvarend begon bij het tot stand komen van de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), later de Wereld Handelsorganisatie (WHO), is aan het eind van de vorige eeuw tot
stilstand gekomen. Als gevolg daarvan zijn veel landen of
groepen van landen zelfstandig met elkaar vrijhandelsakkoorden gaan sluiten. Ieder vrijhandelsakkoord is uniek
en is gebaseerd op de specifieke politieke en economische
belangen van verdragsluitende partijen. De product specifieke preferentiële oorsprongsregels kunnen derhalve niet
alleen per goed verschillen, maar ook per verdrag en dus
land van bestemming. Deze wildgroei aan regels maakt het
er voor bedrijven zeker niet gemakkelijker op. Een bedrijf
dat bijvoorbeeld 10 verschillende producten produceert
kan dus te maken hebben met 10 verschillende oorsprongsregels. En dat is bij lange na niet alles. Immers – zoals hiervoor al gememoreerd – de regels kunnen ook nog eens per
vrijhandelsverdrag verschillen, waardoor er per land van
bestemming gekeken moet worden welke condities gelden.
Bovendien is het niet geheel ongebruikelijk dat bedrijven in
hun productie gebruik maken van ‘dual/multiple sourcing’
waardoor de gebruikte materialen van verschillende leveranciers uit verschillende landen afkomstig kunnen zijn.
Het is dus bepaald geen sinecure om voor producten de correcte oorsprong te bepalen. Zonder gespecialiseerde software is het voor veel bedrijven dan ook onbegonnen werk
om op een juridisch correcte wijze gebruik te maken van de
verlaagde invoerrechten die deze handelsverdragen veelal
bieden. De oorsprongsregels worden daarom vaker met een
‘spaghetti bowl’ of het ontwarren van een garenbol vergeleken.
Met het uittreden van het VK uit de EU is er weer een groot
aantal vrijhandelsakkoorden bijgekomen waar bedrijven
vanaf nu rekening mee moeten houden. De Europese Unie
(EU) heeft met het VK een ‘Trade and Cooperation Agreement’ (TCA) afgesloten.2 Hoewel het VK al vanaf 1 februari
2020 geen lid meer is van de EU heeft dat pas vanaf 1 januari 2021 effect gekregen.3 Vanaf dat moment is het VK
niet langer lid van de interne markt. Evenmin maakt het VK
nog langer deel uit van de douane-unie van de EU.
1

Leon Kanters is partner bij KPMG Meijburg & Co.

2
3

EU-UK TCA.
COUNCIL AGREEMENT on the withdrawal of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland. from the European Union and the European
Atomic Energy Community (2019/C 384 I/01).
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Bij het goederenverkeer van en naar het VK gelden voortaan
douaneformaliteiten en gelden in beginsel de “Most Favoured Nation” (MFN) tarieven bij invoer.4 Dit zijn de standaard
invoerrechten die gelden voor alle WHO handelspartners in
de wereld.
De standaard invoerrechten worden door het land van invoer voor elk product afzonderlijk vastgesteld en het land
van invoer mag in beginsel een handelspartner niet gunstiger behandelen (bijv. met een lager invoerrecht) ten opzichte van andere WHO handelspartners.
De tarieven zijn gekoppeld aan de goederennomenclatuur
van het Geharmoniseerd Systeem (GS).5 Deze goederennomenclatuur is nagenoeg wereldwijd geadopteerd en wordt
in beginsel overal op dezelfde wijze toegepast.6
Landen mogen slechts van deze standaard invoerrechten
afwijken wanneer zij in de onderlinge relatie vrijhandelsakkoorden hebben gesloten of een douane-unie vormen.7
In dat geval gelden er geen of de in de vrijhandelsovereenkomst overeengekomen preferentiële invoertarieven. In
de overeenkomst tussen het VK en de EU is het heffen van
douanerechten op alle goederen ‘van oorsprong’ verboden.8
Goederen zijn van oorsprong wanneer zij:9
a. volledig in dat land zijn verkregen;
b. volledig in dat land zijn vervaardigd uit materialen van
oorsprong uit dat land;
c. zijn vervaardigd uit niet van oorsprong zijnde materialen, voor zover zij voldoen aan de product specifieke
oorsprongsregels.
Met name de onder punt a of b bedoelde producten leveren
doorgaans geen problemen op. Voorbeelden daarvan zijn in
Nederland geteelde uien of kaas gemaakt van in Nederland
grazende koeien. Dit is door de producent/exporteur in de
regel gemakkelijk aan te tonen.
Anders wordt het wanneer een goed is samengesteld uit allerlei producten waarvan een deel niet uit de EU of VK komt.
Een voorbeeld daarvan is de assemblage van een auto.
In de TCA is het mogelijk actieve veredeling en preferentiele oorsprong naast elkaar en tegelijkertijd te gebruiken.10
Onder actieve veredeling wordt in dit kader verstaan het tijdelijk invoeren van goederen onder schorsing van douanerechten die na bewerking weer worden uitgevoerd.11 Neem
de auto als voorbeeld:
•
Een autoproducent heeft zowel in het VK als in de EU een
productielocatie.

4
5

7
8
9

Artikel I General Most-Favoured-Nation Treatment GATT 1947.
Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake
de omschrijving en de codering van goederen 14 juni 1983.
Eventuele geschillen hieromtrent kunnen worden beslecht via het Appellate Body van de WHO.
Artikel XXIV GATT 1994.
Artikel GOODS.5 van de EU-UK TCA.
Artikel ORIG.3 van de EU-UK TCA.

10
11

Artikel ORIG.17 van de EU-UK TCA.
Artikel 256 Verordening EU nr. 952/2013.
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Op beide locaties worden exact dezelfde auto’s gemaakt
voor de Europese markt, maar ook voor afzetmarkten
daarbuiten, bijvoorbeeld Israël;
•
De auto bestaat uit onderdelen met een oorsprong uit 4
landen. USA (15%), China (20%), EU (30%) en VK (10%);
•
De assemblagekosten voor de auto bedragen (25%).
De producenten op beide productielocaties kunnen in dit
geval gebruikmaken van actieve veredeling en zodoende
de materialen uit derde landen (China en USA) onder schorsing van douanerechten invoeren. Wanneer de auto in het
land van assemblage blijft, moeten alsnog de invoerrechten
worden betaald over de onderdelen afkomstig uit China en
USA.12
Bij uitvoer van de auto naar het VK of de EU – afhankelijk waar de assemblage heeft plaatsgevonden – zijn geen
invoerrechten verschuldigd voor de onderdelen uit China
en USA. Wanneer de auto wordt uitgevoerd drukken er dus
minder invoerrechten op dan wanneer de auto in het land
van assemblage blijft. De uitgevoerde auto is dus per saldo
goedkoper.
Dit biedt natuurlijk alleen perspectieven wanneer de auto
voldoet aan de product specifieke preferentiële oorsprongseisen die gelden in de TCA. Hierin is bepaald dat een auto
voldoet aan de product specifieke oorsprongsregels als deze
tenminste voldoet aan ‘MaxNOM’ 45%.13 Onder MaxNOM
wordt verstaan de maximale waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen, uitgedrukt als een percentage
van de prijs af fabriek.14 De auto in ons voorbeeld voldoet
hier ruimschoots aan (MaxNOM 35%). Immers 65% van de
waarde af fabriek is afkomstig uit de EU en het VK.
Indien alle andere kosten (zoals het vervoer) niet in ogenschouw worden genomen is het in dit voorbeeld dus gunstiger om auto’s bestemd voor de EU in het VK te produceren en auto’s bestemd voor het VK in de EU. De CEO van de
Britse productielocatie zal zich genoegzaam in zijn handen
wrijven. Hij ziet zijn fabriek groeien ten koste van de productielocatie in de EU, omdat de afzetmarkt EU nu eenmaal
ruim 10 keer zo groot is dan die in het VK.
Hoe zit dit nu bij export naar Israël? Opnieuw zal ik dit aan
de hand van hetzelfde voorbeeld duiden.
De EU is een douane-unie en alle lidstaten tezamen gelden
als één. Het is dan ook niet onlogisch dat een in de EU geproduceerd product vaak eerder aan productspecifieke regels
voldoet dan een product dat louter en alleen in het VK wordt
geproduceerd. De markt is nu eenmaal groter. Vandaar dat
ook dit in het voorbeeld is meegewogen, namelijk EU (30%)
en VK (10%).
In dit kader is het dan ook niet verwonderlijk dat het VK
in de onderhandelingen met de EU aan heeft gedrongen op
het gebruik van diagonale cumulatie bij vrijhandelsakkoorden waar zowel de EU als het VK een handelsakkoord mee
hebben gesloten.
Onder diagonale cumulatie wordt verstaan dat voor berekening van de oorsprong de materialen uit alle verdragslanden

tezamen mogen worden opgeteld. Neem als voorbeeld
Israël. Bij diagonale cumulatie zouden de materialen uit
zowel het VK, de EU als Israël bij elkaar op worden geteld
om de oorsprong te bepalen, omdat alle drie de landen met
elkaar een vrijhandelsakkoord hebben gesloten.
De EU heeft dit voorstel van het VK bij de onderhandelingen
over de CTA integraal afgewezen, omdat zij vreesden, zoals
de EU Chief Brexit negotiator Michel Barnier regelmatig
aangaf, voor een manufacturing hub dichtbij de EU.15 “Do we
really want to take a risk with rules of origin that would allow
the U.K. to become a manufacturing hub for the EU?”
Toch lijkt het VK hier iets op gevonden te hebben. Neem
opnieuw het vrijhandelsverdrag met Israël. In de overeenkomst tussen Israël en het VK is een koppeling gemaakt met
de overeenkomst tussen de EU en Israël.16 De productspecifieke oorsprongsregels tussen Israël en het VK zijn gelijk aan
die van Israël en de EU.17 Bovendien is bepaald dat Britse en
Israëlische producenten, bij het vaststellen of zij voldoen
aan de oorsprongsregels, EU componenten mogen meerekenen, mits zij de volgende regels in acht nemen:18
i.
Er geldt een vrijhandelsovereenkomst tussen de landen
die betrokken zijn bij het verwerven van de oorsprong
en het land van bestemming;
ii. De oorsprong moet zijn verkregen door toepassing van
oorsprongsregels die gelijk zijn aan die van de Israël
Origin Reference Document;
iii. Israël en VK hebben kennisgevingen gepubliceerd
(‘notices of fulfilment’) waarin wordt aangegeven dat
aan de noodzakelijke vereisten voor het toepassen van
cumulatie is voldaan.
Het is overduidelijk dat de Britse onderhandelaars hiermee
hebben beoogd om de mogelijke negatieve gevolgen van
Brexit voor Britse exporteurs zoveel mogelijk te nivelleren.
Het Britse Department of International Trade (DIT) heeft
deze kennisgeving, als bedoeld in punt iii hiervoor, inmiddels gepubliceerd. Niet alleen voor Israël, maar ook voor een
groot aantal andere landen, waaronder Zwitserland.19 Het
DIT geeft hierbij aan dat deze vorm van cumulatie (cumulatie met EU) in het kader van elk van de regelingen kan
worden toegepast vanaf 1 januari 2021.
In hoeverre het DIT hier te voortvarend te werk is gegaan
zal de tijd moeten leren. Israël heeft hier formeel nog geen
standpunt over ingenomen. Zwitserland daarentegen heeft
al in een circulaire bekend gemaakt dat zij deze cumulatie
niet zullen accepteren.20 In hoeverre andere landen het
voorbeeld van Zwitserland gaan volgen of ondertussen

15
16

17

18
19

12

Artikel 86, lid 3 Verordening EU nr. 952/2013.

13
14

BIJLAGE ORIG-2: Product specifieke Oorsprongsregels van de EU-UK TCA.
BIJLAGE ORIG-2: Product specifieke Oorsprongsregels aantekening 4 van
de EU-UK TCA.
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https://www.politico.eu/article/eu-proposes-weekly-brexit-talks-michelbarnier-eu/.
Israel No. 1 (2019) Trade and Partnership Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Government of the State of Israel, artikel 2.
Israel No. 1 (2019) Trade and Partnership Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Government of the State of Israel, artikel 40.
Artikel 3, lid 7, sub b van de Israël Origin Reference Document.
https://www.gov.uk/government/publications/notice-of-fulfilment-fromthe-united-kingdom-on-cumulation-with-trading-partners-december2020/notice-of-fulfilment-from-the-united-kingdom-on-cumulationwith-trading-partners-31-december-2020.
Zirkular R-30 Bern, 09.02.2021 No. 071-13-GB-001 BREXIT 06.
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een gelijksoortige ‘notice of fulfilment’ hebben afgegeven
of zullen afgeven als het VK, is op het moment van het
schrijven van dit artikel nog niet bekend.
Zolang hierover onduidelijkheid bestaat, betekent dit voor
producenten een duivels dilemma. Kunnen zij nu wel of
niet met recht verklaren dat de door hen geproduceerde
producten aan de productspecifieke oorsprongsregels voldoen?
Verklaren zij dat de producten van oorsprong zijn en achteraf blijkt dat dit ten onrechte was, dan zullen er ongetwijfeld claims volgen van importeurs die op basis van
deze verklaring ten onrechte geen invoerrechten hebben
afgedragen.
Neemt de producent/exporteur een meer behoudende positie in en geeft hij geen oorsprongsattest af, dan kan dat
zijn concurrentiepositie in het land van invoer ernstig schaden. Immers zijn producten worden duurder, waardoor dit
zijn afzet veelal zal beperken.
Vaststaat in ieder geval dat de EU een dergelijk uitbreiding
voor VK goederen niet heeft doorgevoerd. Vanaf 1 januari
2021 tellen van oorsprong Britse producten niet mee bij de
berekening van de oorsprong.
Terug naar het voorbeeld van de auto. Voor de handelsovereenkomst met Israël geldt dat de auto voor oorsprong in
aanmerking komt als 60% uit de EU of afkomstig is.21
De in de EU geproduceerde auto uit het voorbeeld voldoet
daardoor niet aan deze regel, omdat slechts 55% van EU oorsprong is (30% + 25% = 55%).
Mocht het VK het gelijk aan zijn zijde hebben, dan voldoet de
in het VK geproduceerde auto wel aan de oorsprongsregels,
omdat het deel van oorsprong volgens de Britse overeenkomst met Israël boven de 60% ligt (10% + 25% + 30% = 65%).
Opnieuw zal in dat geval de CEO van de Britse productielocatie een glimlach moeilijk kunnen onderdrukken als hij
bemerkt dat het voor de onderneming gunstiger is om de
auto’s vanuit het VK te exporteren, dan vanuit de EU.
Zeker, dit is slechts één aspect uit velen, maar het geeft
wel aan dat oorsprongsregels zeker niet onderschat mogen
worden.

21
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Post Brexit Trade between EU and UK in agri-food
products
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Agri-Food Trade

Introduction
At the time of the Brexit referendum the UK was the Netherlands’ third largest trading partner (after Germany
and Belgium)2 in 2018 it had already dropped to fifth place
(behind China and the USA).3 There are no signs of recovery
yet. Food and agriculture are among the leading markets
in trade between the Netherlands and the UK. However,
as from 2015 exports from the Netherlands to the UK have
dropped by 13% and imports into the Netherlands from the
UK have dropped by 20%.4
The UK’s food and farming industry generates over £110 billion5 (€ 130 billion) a year and employs one in eight people
in the UK. The EU is the UK’s single largest trading partner
in agri-food products, accounting for 60% of exports and
70% of imports. How the UK trades with the EU and the rest
of the world impacts on the availability, price and quality
of food. Only 61% of all the food, and 75%6 of that able to be
grown in the UK, is produced in the country.
The Trade and Cooperation Agreement ("TCA") redefines
the trade of agri-food and fisheries trade between the EU
and UK, bringing a new regulatory framework and tariffs
between the parties. In the UK, The European Union Withdrawal Act 2018 was enacted to retain EU law as of 31 December 2020 in an attempt to preserve the existing EU controls and standards in UK national legislation. Despite this,
it is not business as usual for the trade of agri-foods and
fishery products between the UK and EU.
The position in Northern Ireland differs. As a consequence
of the Northern Ireland Protocol ("NIP"), no customs or
regulatory charges or controls will apply on trade between
the Republic of Ireland ("ROI") and Northern Ireland ("NI").
Under the terms of the NIP, NI will continue to apply the
EU's rule for Sanitary and Phytosanitary matters after 31
December 2020. This means that trade requirements of
agri-food products and import/customs requirements are
different between Northern Ireland and Great Britain ("GB").
1

2
3
4

5
6

Hilary Ross is Global Head of Clients and Markets at DWF Law LLP, specialising in EU & UK food law compliance. Prof. dr. B.M.J. van der Meulen (www.
berndvandermeulen.eu) is consultant at and director of the European Institute for Food Law (www.food-law.nl). He is professor of EU Food Law at
the University of Copenhagen and professor of Comparative Food Law at
Renmin University of China through the Program of Top-level Foreign Experts of the State Administration of Foreign Experts Affairs of the People’s
Republic of China. Comments welcome at: Bernd.vanderMeulen@foodlaw.nl.
See: https://longreads.cbs.nl/trends18/economie/cijfers/internationale_handel/.
See: https://longreads.cbs.nl/trends19/economie/cijfers/internationale-handel/.
See: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/22/
kamerbrief-over-rapport-de-nederlandse-agrarische-sector-in-internationaal-verband%E2%80%99.
UK Parliament Research Briefing Brexit: Trade issues for food and agriculture. 5th November 2019.
Ibid.
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In practise, GB is now a third country to the EU and the free
movement of agri-food products has changed. The preexisting rules on the import and export of food products
no longer apply to the UK, and enhanced customs requirements and border control checks are required on certain
types of agri-food products. To import/export products
between the UK and EU (incl. NL) businesses will need an
Economic Operator Registration and Identification ("EORI")
number. As a third country, importers of agri-food products
to the UK may be required to make customs declarations
depending on the product category.
The main change is that agri-food products will no longer
qualify for preferential (zero) rate tariffs unless they satisfy
the requirements set out Heading One, Title I Annex Org-2.
The basic principle is that no duties will be levied by GB/
NL on goods originating from each party provided they
satisfy the origin rules detailed in the TCA. To benefit from
the preferential rules of origin, businesses need to claim the
preferential (zero-rate) tariff on their customs declarations
and declare that they hold proof that the goods meet the
rules. Exporters therefore need to provide a statement of
origin or the importer should hold sufficient evidence about
the goods’ origin. The UK and EU have agreed a 12-month
grace period until 31 December 2021, so that exporters do
not need suppliers' declarations at the time the goods are
exported.
In addition, the impact of being a third country has introduced a plethora of paperwork for importing and exporting
agri-foods between the parties. The main changes affect
organic foods, products of animal origin, fishery products,
composite food products and some products of non-animal
origin. These categories of product are now required to
enter the UK via a designated Border Control Post ("BCP")
along with the relevant customs declarations to satisfy GB
border control. Importers must notify the BCP about the
consignments’ arrival in advance and make sure it is a designated BCP that can accept the agri-food shipment. A notification can be submitted on IPAFFS (the GB equivalent of
the TRACES system) before the consignment is due to arrive
in GB. For instance:
•
Organics – border controls are in place to ensure that
any organic products imported from NL to GB is compliant with organic product standards. Documentary
checks are carried out at the border and in addition to
the usual commercial documentation from 1 July 2021
importers must submit a Certificate of Inspection for
organic products before the products arrive in GB.
•
Composite Food Products – if a composite food product contains product of animal origin it will be subject
to veterinary checks at border control (unless it satisfies certain exemptions). From 1 April 2021 imports
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will be required to present a GB import Health Certificate from the country of origin (e.g. Netherlands) and
from 1 July a CHED-P document in addition to the usual
commercial documentation to ensure the products can
enter GB.
•
Products of Animal Origin – all imports of products of
animal origin that are covered by the official controls
at the border are subject to a documentary check and
require specific documentation to be presented at the
BCP. In addition, the usual documentation, a CHED-P
certificate and a GB import Health Certificate to satisfy
GB border control. It is possible that these products will
also be subject to physical checks are the border.
•
Products of Non-Animal Origin – high-risk products
not of animal origin from (eg Certain mushrooms and
fruit of the genus Vaccinium from specific countries)
must be accompanied by a CHED-D certificate. It is likely that these products will also be subject to physical
checks at the border.
All of the usual commercial documents required for imports
including commercial invoices, entry summary declarations, details of the commodity code etc.) are still required
in addition to any product specific customs declarations or
forms.
The key changes and requirements detailed above are intricate, nuanced and difficult for many businesses to implement into practise at such short notice. In January, French
Customs reported that exports to the UK where down by
13% and imports to France from the UK down by 20%. Italy
reported a 70% drop in exports to the UK during the same
period. It may be a blip while traders get used to the new
rules. However, given that Eurostat has reported that trade
between the UK and the EU has dropped from 17% to 14% it
looks likely that trade between the parties will reduce as
companies review and change their supply chains.

Fishing
Part Two Heading Five of the TCA deals with the emotive
issue of fishing and provides regulatory autonomy of
management decisions in each party’s waters. This means
that the UK will be able to establish its own regulations
for fisheries, as provided for by the UK Fisheries Bill 2020,
and will not be bound to the EU’s Common Fisheries Policy
("CFP") rules. Being able to deviate from the CFP has always
been a key issue for the UK industry.
The TCA sets out a framework for the two parties to agree
on the total allowable catches ("TACs") for each stock, by
10 December each year, in a process that will be similar to
the existing and familiar annual negotiations in Brussels.
Setting the TAC – and subsequently dividing the TAC between the parties based on agreed quota shares.
The TCA provides for the continuation of current access arrangements until 30 June 2026. Until then this means that
there is full reciprocal access to each party's waters from 12
nautical miles (nm), as well as continuation of the existing
historical rights to fish in the 6-12nm zone in the southern
North Sea, English Channel, Bristol Channel and south-east
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of Ireland. Access to the 6-12nm zone will be only for vessels that fished in the zone in four out of five years from
2012–2016. For UK vessels, the historical rights enshrined
in the CFP are in German waters for the zone around Helgoland, in Dutch waters from Texel south point to the Dutch/
German frontier, in French waters from the Belgian/French
frontier to Cap d’Alprech (Bologne-sur-Mer) and in Irish
waters from Mine Head south to Carlingford Lough. Beyond
2026, conditions for reciprocal access to waters will be determined through annual negotiations.
The TCA also sets out quotas. It has been widely reported
in the UK press that, 25% of the value of EU catches from
UK waters would be ‘repatriated’ to the UK. Based on those
quota shares applied to the 2020 TACs, and using EU28
average prices per species from 2013-2017, nominal terms,
a recent report7 estimated that this 25% increase would be
worth over £ 140m (€ 163m).8 However, the same report
estimates that since the increase in quotas is not uniform
across all quotas there will be winners and losers. For
example the UK’s share of Celtic Sea haddock will double
from the current 10% to 20% at the end of 2026, and its share
of hake in the North Sea, a species which has increased in
abundance in recent years, increases from 18% to 53.5%.
However, for other species the increases are negligible. For
example, plaice and whiting in the West of Scotland will
increase by just 12 and 14 tonnes respectively.
It is not all plain sailing, being outside the EU’s single market
and customs union, fishermen face poorer market access
and must send their fish through designated border control
posts. There have been reports of trade hitting a "wall of
bureaucracy" with requirements including the provisions
of a "catch certificate" which is evidence that the fish have
been caught legally. It includes:
•
details about the catching vessel including vessel name,
PLN, licence number;
•
the species and commodity code;9
•
amount of fish by species and net weight per vessel;
•
when and where the fish was caught;
In addition, the traders must meet new requirements for
labeling as well as health and identification markings.

Conclusion
In agri-food as in any sector Brexit requires to unscramble
the eggs. The transition of NL-UK trade from intra Union to
third country trade comes with an increase of bureaucracy
and a drop in trade volume. There is still a sizeable market at
the other side of the North Sea, but it takes new skills, time
and patience to reach it.

7

EU-UK Trade and Cooperation Agreement Thoughts on fisheries from a UK
perspective. January 2021.

8
9

Ibid.
https://www.gov.uk/trade-tariff.
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Het dienstenverkeer tussen de EU en het Verenigd
Koninkrijk na Brexit
Bb 2021/34
Op 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de
Europese Unie getreden. Daarmee was Brexit, formeel gezien althans, een feit. Vanaf dat ogenblik mag het Verenigd
Koninkrijk dan wel geen lidstaat van de EU meer zijn, feitelijk bleef het leeuwendeel van het Europees recht, waaronder het interne marktrecht, gewoon nog van toepassing
tot en met 31 december 2020, de dag waarop de transitieperiode uit het Terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement) eindigde.2 Die overgangsperiode was bedoeld om,
indien mogelijk, een akkoord te bereiken over de toekomstige handelsrelatie tussen het VK en de Europese Unie. De
onderhandelingen over een dergelijk akkoord, ongetwijfeld
bemoeilijkt door het nieuwe normaal van online vergaderen
tijdens de Covid-19-pandemie, verliepen stroef, en naar verluidt vaak in gespannen sfeer. Pas op de valreep, en op het
moment dat in veel huishoudens de kalkoen werd voorbereid voor het traditionele familiediner op kerstavond, werd
een akkoord bereikt over een nieuwe handels- en samenwerkingsovereenkomst (Trade and Cooperation Agreement,
TCA) tussen de EU en het VK.3 Ofschoon de bepalingen van
deze 1449 bladzijden tellende overeenkomst op veel punten
nog nader gedefinieerd en verder uitgewerkt dienen te
worden, is deze overeenkomst op 1 januari 2021 al voorlopig in werking getreden. Vanaf dat moment beheerst zij de
(toekomstige) handelsrelatie tussen de betrokken partijen.
Het welslagen van deze onderneming mag dan op zich al als
een prestatie worden beschouwd, en de onderhandelaars
maken zich sterk dat dit akkoord, naar eigen zeggen ambitieuzer dan eerder welk eerder gesloten handelsakkoord, voor
een vrije, eerlijke en duurzame handelsrelatie zal zorgen die
voor beide partijen significante voordelen zal opleveren ten
aanzien van een handelsrelatie geregeerd door het regime
van de Wereldhandelsorganisatie; maar of dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn, valt nog maar af te wachten.

Geen vrije dienstverlening meer
Hoe dan ook, wat wel zeker is, en EU-hoofdonderhandelaar
Barnier liet niet na dat subtiel te benadrukken, is dat er
vanaf 1 januari 2021 grote veranderingen hebben plaatsgevonden, enkel en alleen omdat het VK dit zo gewild heeft.
Het gesloten handels- en samenwerkingsakkoord (TCA) is
uitdrukkelijk géén replica van de rechten en voordelen die
1

Stefaan Van den Bogaert is hoogleraar Europees recht en directeur van het
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Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, [2019] PB EU C 384 I/1.
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in de Europese verdragen verbonden zijn aan de status van
EU-lidstaat. De keuze van het VK om de Unie en de interne
markt te verlaten heeft nu eenmaal onvermijdelijk gevolgen,
zowel voor burgers als voor ondernemingen. Zo is er bijvoorbeeld een eind gekomen aan het fundamenteel recht op
vrije dienstverlening tussen het VK en de EU. De Europese
verdragsregels inzake het vrij verkeer van diensten (de artikelen 56-62 VWEU) zijn immers niet langer van toepassing op het VK. Hetzelfde geldt voor de verschillende instrumenten van secundaire EU wetgeving, zoals bijvoorbeeld de
dienstenrichtlijn 2006/123,4 richtlijn 2005/36 betreffende
de erkenning van beroepskwalificaties5 of de detacheringsrichtlijn 96/71.6 De geschillenbeslechting op dit punt wordt
ook niet meer verzekerd door het Hof van Justitie van de EU.
In essentie betekent dit alles, en dat is de grootste wijziging
na Brexit, dat zelfstandigen uit de EU die voortaan diensten
willen verlenen in het Verenigd Koninkrijk, zich niet langer
kunnen beroepen op het oorsprongslandbeginsel, maar zich
zullen dienen te conformeren aan de geldende regelgeving
in het Verenigd Koninkrijk, als zij al toegang verkrijgen tot
het VK. Omgekeerd geldt voor zelfstandigen uit het VK die
diensten willen aanbieden in de EU, dat zij de bestaande regelgeving in de verschillende lidstaten dienen na te leven.
Dit is nogal wat. Het vrij dienstenverkeer was aanvankelijk
nog de residuele fundamentele verkeersvrijheid, die enkel
van toepassing was als de andere verkeersvrijheden dat niet
waren.7 Intussen is het dienstenverkeer echter uitgegroeid
tot een volwaardige en toonaangevende verkeersvrijheid.8
Vandaag de dag levert de dienstverlenende sector een substantiële bijdrage aan de economische welvaart binnen de
EU en vertegenwoordigt meer dan 50% van het BNP in elk
van de lidstaten van de EU. In 2018 boekte de EU nog een
handelsoverschot van € 145 miljard op het internationale
dienstenverkeer. Het VK is de belangrijkste handelspartner
van de EU wat de export van diensten betreft.9 Ook voor
Nederland is het Verenigd Koninkrijk, na Duitsland, de belangrijke handelspartner: in 2019 verdiende Nederland
€28,3 miljard aan de export van goederen en diensten naar
het VK. Dat is 3,5% van het BNP van Nederland.10 Voor vijf
van de tien meest aan het VK verdienende bedrijfstakken

4
5
6
7
8

9
10

Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt [2006] PB
EU L 376/36.
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties
[2005] PB EU L 255/22.
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers
met het oog op het verrichten van diensten [1997] PB EU L 18/1.
HvJ EU 30 november 1995 (Gebhard), ECLI:EU:C:1995:411.
S. Van den Bogaert, A. Cuyvers & I. Antonaki, ‘Free movement of services,
establishment and capital’, in: P.J. Kuijper, F. Amtenbrink, D. Curtin, B. de
Witte, A. McDonnell & S. Van den Bogaert (eds.), The Law of the European
Union (5e editie), Deventer: Wolters Kluwer 2018, hoofdstuk 14.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
International_trade_in_services.
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2020/22/exports-to-the-uk-account-for3-5-percent-of-gdp.
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in Nederland is dienstenexport het belangrijkst: holdings/
managementadviesbureaus, IT-dienstverlening, opslag/
dienstverlening voor vervoer, vervoer over land en banken.
Kortom, zowel Nederland als de hele EU (en vice versa ook
het VK) hebben een evident economisch belang bij een
goede regeling van het onderlinge dienstenverkeer.11
De grote vraag is dus wat er precies in de handels- en samenwerkingsovereenkomst van 24 december 2020 opgenomen is. De voor het dienstenverkeer relevante bepalingen
zijn terug te vinden in Titel II Diensten en investeringen
onder Rubriek I Handel van Deel Twee van de overeenkomst
over Handel, Vervoer, Visserij en Andere regelingen.12 Daarnaast zijn ook de bijlagen SERVIN 1 tot en met 6 van groot
belang.13 In deze korte bijdrage trachten we de belangrijkste
punten inzake het dienstenverkeer na Brexit kort op een rij
te zetten, natuurlijk zonder enige claim van volledigheid.
Gekeken wordt naar het toepassingsgebied van het TCA, de
inhoud en de omvang van de rechten, en meer in het bijzonder welke regels gelden voor toegang en verblijf en de
erkenning van professionele kwalificaties. Ook wordt stilgestaan bij het administratieve kader en de rechtsbescherming.

Toepassingsgebied TCA
Onder het vigerende EU recht is het toepassingsgebied
van vrij verkeer van diensten duidelijk omlijnd: deze vrijheid geldt voor in de EU gevestigde dienstverleners die een
grensoverschrijdende dienst verrichten. Het Hof van Justitie
heeft in de loop der jaren steevast een ruime invulling gegeven aan het begrip dienstverlening. Zo heeft het gesteld
dat de relevante verdragsartikelen niet alleen toepassing
vinden wanneer de dienstverlener zich tijdelijk naar een
andere EU lidstaat begeeft, maar ook in situaties waarin
het de dienstontvanger is die gebruikmaakt van zijn recht
op vrij verkeer, in situaties waarin enkel de dienst de grens
oversteekt en in de situatie waarin zowel de verlener als de
ontvanger van de dienst gebruikmaken van recht op vrij
verkeer.14
Op het eerste zicht lijkt ook het toepassingsgebied van de
grensoverschrijdende handel in diensten in het TCA nauwkeurig afgebakend. Artikel SERVIN.3.1. bepaalt immers dat
de bepalingen van het TCA van toepassing zijn ‘op maatregelen van een Partij die gevolgen hebben voor de grensoverschrijdende handel in diensten door dienstverleners uit de
andere Partij.’ Bij nader inzien bestaat op een aantal punten
toch nog enige onduidelijkheid in het kader van het TCA. Ten
eerste wordt het begrip ‘dienst’ nogal circulair omschreven
als ‘elke dienst in enige sector, behalve diensten die worden
verleend in het kader van de uitoefening van overheidsgezag.’15 Dienst betekent dus dienst, net zoals Brexit lange

tijd ook gewoon Brexit betekende. Daarmee ben je dus in
feite geen stap verder. En naar de rechtspraak van het Hof
van Justitie van de EU kan in dit verband niet meer worden
teruggegrepen. Gezien de gehanteerde definities van ‘economische activiteit’ en ‘diensten die worden verleend in
het kader van de uitoefening van overheidsgezag’,16 mag
wellicht in redelijkheid aangenomen worden dat iedere
dienst die in concurrentie met andere dienstverleners op
de markt wordt aangeboden, gedekt is. Dit impliceert dat
de meeste activiteiten die als dienst aangemerkt worden
onder EU recht, ook als dienst kwalificeren onder het TCA.
Maar vooralsnog bestaat zelfs op dit fundamentele niveau
nog enige onzekerheid over de reikwijdte van het TCA.17
Daartegenover staat wel dat in Artikel SERVIN 1.1 duidelijk
aangegeven wordt dat de bepalingen van de Titel niet van
toepassing zijn op bepaalde categorieën van diensten, zoals
bijvoorbeeld luchtdiensten, audiovisuele diensten, nationale cabotage in het zeevervoer of financiële diensten.
Ten tweede blijft het vereiste van grensoverschrijding
gelden, maar blijft ook omtrent de invulling van dit vereiste
enige onduidelijkheid bestaan. Om te beginnen is er sprake
van grensoverschrijdende handel in diensten wanneer de
dienst ‘vanaf het grondgebied van een Partij naar het grondgebied van de andere Partij’ gaat. Dit omvat ondubbelzinnig
de situaties waarin de dienstverlener of enkel de dienst de
grens oversteken.18 De consultant die uit Liverpool naar
Leiden reist om advies te geven valt dus onder het TCA. Daarnaast geldt het TCA ook als de dienst wordt verleend ‘op het
grondgebied van een Partij ten behoeve van de gebruiker
van de dienst uit de andere Partij’.19 Deze omschrijving lijkt
te zien op de situatie van de klant die naar de dienstverlener reist. Daarmee lijkt vast te staan dat het TCA ook ziet
op, bijvoorbeeld, de dienstverlening van de consultant uit
Liverpool als de Leidse afnemer van de dienst naar hem toe
komt. Minder duidelijk is echter voor wie het TCA nu precies
rechten biedt, welke rechten dit zijn, en of deze eigenlijk wel
toegevoegde waarde hebben. Onder EU recht heeft het Hof
van Justitie van de EU immers bepaald dat ook de dienstontvanger rechten heeft onder het vrij verkeer van diensten.20
Gezien de veel beperktere insteek van het TCA lijkt het voor
de hand te liggen dat het TCA deze brede benadering onder
EU recht niet volgt en dus geen rechten biedt aan dienstontvangers. Artikel SERVIN 3.4. spreekt dan ook alleen over de
plicht om ‘diensten en dienstverleners’ uit de andere Partij
niet minder gunstig te behandelen, en rept niet over de ontvangers van de diensten. Dit zou echter betekenen dat de
dienst die de consultant uit Liverpool, in het VK, levert aan
de Leidenaar wel onder het TCA valt, maar dat de Leidenaar
zelf geen rechten aan het TCA kan ontlenen. Het is ook onduidelijk welke rechten de dienstontvanger überhaupt in
16
17

11

12
13
14

Het eerste lid van artikel SERVIN 1.1. TCA bepaalt dan ook dat beide partijen hun verbintenis bevestigen ‘om een gunstig klimaat te scheppen voor
de ontwikkeling van onderlinge handel en investeringen.’
TCA, p. 94-138.
TCA, p. 592-850.
P. Craig & G. de Burca, EU Law. Text, Cases & Materials (OUP, 7e editie, 2020).

15

TCA, art. SERVIN.1.2: Definities (o).
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18
19
20

Zie respectievelijk TCA, art. SERVIN.1.2: Definities (f) en (p).
In dit verband wordt opgemerkt dat voor het onderscheid tussen diensten
en vestiging het TCA wel ook blijft aansluiten bij het begrip van ‘duurzame
economische banden’, wat lijkt aan te sluiten bij de EU-rechtelijke lijn
onder Gebhard. zie ook HvJ EU, zaak C-215/01 Schnitzer, par. 30-31.
TCA, art. SERVIN.1.2: Definities (e)(i).
TCA, art. SERVIN.1.2: Definities (e)(ii).
Zie met name HvJ EU gevoegde zaken 286/82 & 26/83, Luisi and Carbone,
HvJ EU zaak C-274/96, Bickel and Franz en HvJ EU zaak C-348/96, Calfa.
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zou kunnen roepen, omdat er, anders dan onder EU-recht,
geen recht op gelijke behandeling of onbelemmerde toegang is. Tegelijkertijd is ook verre van duidelijk welk nut
het TCA kan hebben voor onze Liverpudlian: zoals hieronder besproken, geeft het TCA met name het recht om niet
minder gunstig behandeld te worden dan nationale dienstverleners. Maar wat heeft een consultant uit Liverpool aan
het recht om niet minder gunstig behandeld te worden dan
onder het VK recht waar hij toch al onder valt? Wat er ook
van zij, los van de onduidelijkheid wie er nu precies onder
het TCA valt, lijkt het TCA daarmee in hoofdzaak vooral relevant voor EU dienstverleners die een dienst in het VK leveren en voor VK dienstverleners die een dienst in een EUlidstaat leveren.

Toegekende rechten
Van essentieel belang is natuurlijk welke rechten in het
TCA toegekend worden aan grensoverschrijdende dienstverleners. Onder EU-recht mag een dienstverlener op geen
enkele wijze belemmerd worden bij het verlenen van een
grensoverschrijdende dienst.21 Zo verbiedt het EU-recht niet
alleen elke vorm van discriminatie op grond van nationaliteit, maar tevens iedere regel die het, op welke wijze dan
ook, dienstverleners moeilijker maakt hun diensten grensoverschrijdend aan te bieden. Dit gaat zo ver dat een lidstaat
vaak niet eens de eigen regels op een dienstverlener uit een
andere EU-lidstaat mag toepassen als deze reeds voldoet
aan de regels in de eigen lidstaat. Als een Poolse loodgieter
bijvoorbeeld voldoet aan de in Polen regelde regelgeving,
mag Frankrijk in beginsel niet ook nog eens alle Franse regels voor loodgieters op haar toepassen.
Het TCA biedt minder, en ook minder duidelijke, rechten.
Inzake markttoegang verbiedt het TCA het opleggen van beperkingen ten aanzien van het aantal buitenlandse dienstverleners, het aantal dienstverrichtingen of de totale waarde
van deze dienstentransacties. Dit verbod op quota is een belangrijk pluspunt. Ook mogen dienstverrichtingen niet beperkt worden op basis van economische behoefte of door de
eis dat diensten via specifieke soorten juridische entiteiten
of joint ventures verricht moeten worden.22 Verder mag
lokale aanwezigheid niet opgelegd worden als voorwaarde
voor grensoverschrijdende dienstverlening. 23 Het valt wel
te hopen dat bescherming tegen dit soort draconische beperkingen niet vaak nodig zal zijn; zo niet gaat de EU-VK
handelsrelatie wel erg veel op die met China lijken.
Het voor de praktijk ongetwijfeld meest relevante, maar
jammer genoeg niet meteen in helderheid uitblinkende,
recht op nationale behandeling is neergelegd in Artikel SERVIN.3.4. Deze bepaling stelt in het eerste lid: ‘Elke Partij behandelt diensten en dienstverleners uit de andere Partij niet
minder gunstig dan haar eigen diensten en dienstverleners
in soortgelijke situaties.’ Dit recht om niet minder gunstig
behandeld te worden is echter niet hetzelfde als het recht

21

Dit tenzij deze belemmering gerechtvaardigd kan worden.

22
23

Art. SERVIN.3.2.
Art. SERVIN.3.3.
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om gelijk behandeld te worden, en al zeker niet hetzelfde als
het recht om niet belemmerd te worden. Dit blijkt meteen
al uit het tweede lid van artikel SERVIN.3.4., dat bepaalt dat
aan de voorwaarde van het niet minder gunstig behandelen
voldaan kan worden zowel ‘door aan diensten en dienstverleners uit de andere Partij een behandeling toe te kennen
die naar de vorm identiek is dan wel naar de vorm afwijkt van
de behandeling die zij aan haar eigen soortgelijke diensten
en dienstverleners toekent.’ In mensentaal, dienstverleners
uit de EU mogen in het VK anders behandeld worden, zolang
dit maar niet minder gunstig voor hen uitpakt.
De kernvraag wordt hiermee wanneer een behandeling
minder gunstig is. Het enigszins in nevelen gehulde antwoord op deze vraag volgt in het derde lid van artikel
SERVIN.3.4. Een behandeling is minder gunstig wanneer
deze ‘de mededingingsvoorwaarden wijzigt ten gunste van
diensten of dienstverleners uit de betrokken Partij, in vergelijking met soortgelijke diensten of dienstverleners uit
de andere Partij.’ Een behandeling is dus verboden als deze
een concurrentieel nadeel oplevert voor dienstverrichters
van de andere Partij. Wanneer dit precies het geval is, wordt
echter niet nader bepaald. De onduidelijkheid wordt verder
vergroot door het vierde lid van dit artikel, waarin bepaald
wordt dat ‘een Partij [niet] verplicht is tot compensatie van
mededingingsnadelen die inherent zijn aan het buitenlandse karakter van de desbetreffende diensten of dienstverleners’. Welke inherente buitenlandse mededingingsnadelen precies bedoeld worden, is niet nader gespecificeerd.
Vooralsnog kunnen we redelijkerwijs alleen aannemen dat
de verplichting voor een buitenlandse dienstverlener om te
voldoen aan de lokaal geldende regelgeving in het gastland,
ook wanneer hij reeds handelt in overeenstemming met de
regelgeving van zijn thuisland, wellicht een dergelijk voorbeeld van een inherent mededingingsnadeel is. Gesteld dat
deze aanname effectief zou blijken te kloppen, dan betekent
dit zogenaamde recht op nationale behandeling een flinke
stap terug ten aanzien van het voorheen geldende recht op
onbelemmerde dienstenverlening uit het EU verdrag.
Artikel SERVIN.3.5. voegt aan dit recht op ‘een niet minder
gunstige’ behandeling als nationale aanbieders vervolgens
het recht op een ‘meestbegunstigingsbehandeling’ toe: ‘elke
Partij behandelt de diensten en dienstverleners van de andere Partij niet minder gunstig dan de diensten en dienstverleners uit een derde land.’ Dit is een enigszins curieuze
toevoeging, die wellicht pas interessant wordt in de wellicht
toch onwaarschijnlijke situatie dat een van de verdragsluitende partijen meer rechten zou toekennen aan diensten
of dienstverleners uit een derde land zoals bijvoorbeeld de
Verenigde Staten dan aan de eigen diensten of dienstverleners.
Maar daarmee zijn we er nog niet. Het venijn zit immers in
het detail: Artikel SERVIN 3.6. bepaalt immers dat de bepalingen inzake markttoegang, lokale aanwezigheid, nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling
niet van toepassing zijn op een ronduit indrukwekkende
lijst bestaande en toekomstige niet-conforme maatregelen, zowel in de EU als in het VK, die in de bijlagen zijn
opgesomd, en die een uitzondering vormen op het recht op
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grensoverschrijdende dienstverlening in het kader van het
TCA.24 Zo mag het VK bij wijze van illustratie ingezetenschap
vereisen voor de verlening van rechtskundige diensten met
betrekking tot intern Brits recht of immigratie.25 Voor Britse
dienstverleners is het nog een stap ingewikkelder, omdat er
naast EU-brede uitzonderingen ook uitzondering per lidstaat zijn. Zo is in Cyprus de Cypriotische nationaliteit en
ingezetenschap vereist voor artsen (inclusief psychologen),
tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedisch personeel.26 In Oostenrijk kan
voor de exploitatie van skischolen de nationaliteit van een
lidstaat van de EER vereist zijn.27 Een Nederlandse dienstverlener die haar diensten wil aanbieden in het VK en zich
afvraagt of zij recht heeft op een nationale behandeling in
het VK onder het TCA, ontkomt er derhalve niet aan eerst
goed de bijlagen erop na te pluizen.

Toegangs- en verblijfsrechten en erkenning
beroepskwalificaties
Een van de kernbeloften van de Brexiteers was het beperken
van migratie, en dat is duidelijk terug te zien in het TCA.
Vergeleken met het geldende EU-recht, zijn de toegangs- en
verblijfsrechten sterk verminderd, en vooral ook veel ingewikkelder geworden. Dienstverleners en personeel hebben
niet langer meer automatisch recht op toegang en verblijf
voor de duur van de dienst. In plaats daarvan maakt het TCA
een onderscheid tussen verschillende soorten personen,
waaronder ‘zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden’,
‘dienstverleners op contractbasis’, ‘beoefenaars van een vrij
beroep’ en ‘binnen een onderneming overgeplaatste personen’. De voorwaarden voor toegang en verblijf verschillen
voor al deze groepen. Wij beperken ons hier op de voor de
praktijk meest relevante categorieën van ‘beoefenaars van
een vrij beroep’ en ‘dienstverleners op contractbasis’.
De ‘beoefenaar van een vrij beroep’ is in essentie de zelfstandige die zelf de dienst verleent. Deze mag 1) voor maximaal
12 maanden28 verblijven mits er 2) een ‘bonafide’ contract is
en 3) de aanwezigheid ‘vereist’ is voor het verlenen van de
dienst.29 Het contract mag bovendien 4) niet via een agentschap voor arbeidsbemiddeling of personeelsvoorziening
zijn afgesloten. Ook moet de dienstverlener op het moment
van de aanvraag tot toegang en verblijf 5) ten minste zes
jaar beroepservaring in de desbetreffende activiteit kunnen
voorleggen, en beschikken over 6) een universitaire graad
of een kwalificatie waaruit kennis van een gelijkwaardig niveau blijkt, en 7) de beroepskwalificaties die wettelijk vereist zijn om die activiteit in de andere Partij uit te oefenen.30
Met ‘dienstverleners op contractbasis’ wordt het personeel van de dienstverlener bedoeld. Zij hebben 1) voor ten
hoogste 12 maanden recht op toegang en verblijf, indien
24
25
26
27
28
29

Onder art. SERVIN.3.6 gelden de rechten in o.a. 3.2, 3.3 en 3.4. SERVIN niet
voor deze uitgezonderde maatregelen.
TCA p. 705.
TCA p. 628.
TCA p. 668.
Zie ook TCA SERVIN.4.4 (4).
TCA art. SERVIN.4.1 (5)(c).

30

TCA art. SERVIN.4.1 (5)(c).
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zij 2) in dienst zijn van een rechtspersoon, en dus niet ingehuurd zijn via een agentschap voor arbeidsbemiddeling
of personeelsvoorziening. Verder moet er 3) een bonafide
dienstencontract bestaan, waarvoor 4) de tijdelijke aanwezigheid van het personeel vereist is. Verder moeten de
werknemers ten tijde van de aanvraag 5) al ten minste één
jaar dezelfde soort diensten hebben aangeboden, 6) ten
minste drie jaarberoepservaring bezitten, alsook 7) een
universitaire graad of een kwalificatie waaruit kennis van
een gelijkwaardig niveau blijkt, 8) alsmede de wettelijk vereiste beroepskwalificaties. Tenslotte mag personeel 9) geen
beloning ontvangen uit een in de andere Partij gevestigde
bron, en mag er 10) niet meer personeel mee dan nodig is
om het contract uit te voeren.31
Ook in deze context dient overigens nog aangestipt te
worden dat artikel SERVIN.4.5. aangeeft dat de relevante
bepalingen opnieuw niet van toepassing zijn op bestaande
of toekomstige niet-conforme bepalingen in het VK of de
EU, voor zover dit is opgenomen in de ellenlange lijst uitzonderingen in de bijlagen.
De eisen voor toegang en verblijf zijn daarmee veel gedetailleerder en strikter omschreven dan voorheen. Met name de
eis dat personeel al in dienst moet zijn, en de zeer hoge kwalificatie-eisen en vereisten inzake reeds opgedane relevante
beroepservaring zullen ongetwijfeld bottlenecks vormen.
Het is ook nog niet duidelijk of en hoe lang dienstverleners
het land niet meer in mogen na bijvoorbeeld een verblijf van
12 maanden. Een verdere complicatie is dat erkenning van
beroepskwalificaties vaak vereist zal zijn, maar dat er geen
kader voor erkenning van die kwalificaties meer is. Alle EU
regelgeving over wederzijdse erkenning van kwalificaties is
immers niet meer van toepassing. Onder artikel SERVIN.5.13
lijkt het er daarom op dat voor iedere beroepskwalificatie
telkens een akkoord gesloten zal moeten worden over erkenning, vaak bilateraal tussen iedere lidstaat en het VK:
don’t hold your breath. Tenzij een dienstverlener al een erkenning van de beroepskwalificatie heeft onder het terugtrekkingsakkoord, dreigt hier een risico op een ernstige belemmering van markttoegang te ontstaan.32

Regelgevingskader en rechtsbescherming
Hoe de grensoverschrijdende handel in diensten tussen het
VK en de EU zich in de toekomst in de praktijk zal ontwikkelen, hangt natuurlijk in niet geringe mate af van het regelgevend kader met betrekking tot vergunningsvereisten
en -procedures, kwalificatievereisten en -procedures, formaliteiten en technische normen. En ook op dit vlak belooft
het TCA niet alleen goeds. Anders dan onder de dienstenrichtlijn, is er geen harde eis voor een centraal loket waarin
alle administratieve formaliteiten in één keer afgehandeld
kunnen worden. Van de EU-lidstaten en het VK wordt in
het TCA enkel vereist dat zij ernaar streven dat voor het indienen van aanvragen maar bij één autoriteit aangeklopt
31

TCA art. SERVIN.4.1 (5)(b) en SERVIN 4.4. (3).

32

Zelfs als aan al deze voorwaarden is voldaan moet onder SERVIN.4.5 ook
nog eens gekeken worden of er nog nadere beperkingen in de annexen
staan.
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hoeft te worden, ‘voor zover dat praktisch haalbaar’ is.33
Meer nog, er wordt uitdrukkelijk aangegeven dat meerdere
vergunningsaanvragen verlangd kunnen worden.
Daarnaast bepaalt het TCA ook dat de verdragsluitende
partijen er moeten naar streven dat aanvragen gedurende
het hele jaar en elektronisch gedaan kunnen worden en
dat binnen een redelijke termijn een beslissing wordt genomen.34 Voor de aanvraag van vergunningen mogen redelijke en transparante vergoedingen worden gevraagd, maar
deze mogen niet zo hoog zijn dat zij ‘op zichzelf de verlening van de betrokken dienst beperken.’35 Verder moeten de
voorwaarden voor een vergunning, in lijn met huidig EUrecht, duidelijk en ondubbelzinnig, objectief en transparant,
vooraf vastgesteld, en onpartijdig zijn, alsmede gemakkelijk
toegankelijk en vooraf openbaar gemaakt worden.36 Wanneer het aantal vergunningen voor een bepaalde activiteit
beperkt is, dient voorzien te worden in een selectieprocedure die met alle waarborgen inzake onpartijdigheid en
transparantie is omkleed. Bij het vaststellen van de regels
voor de selectieprocedure mag rekening gehouden worden
met legitieme beleidsdoelstellingen.
Het onvermijdelijke gevolg zullen veel administratieve
rompslomp, vertragingen en kosten zijn, zeker tijdens de
initiële fase waarin centrale en lokale overheden het regelgevend kader gaan opzetten. Dit zijn potentieel natuurlijk
stuk voor stuk serieuze verstoringen van het grensoverschrijdende handelsverkeer.
En mocht er iets mis gaan, dan zijn de beschikbare rechtsmiddelen ook nog eens onzeker en beperkt. Anders dan met
EU recht het geval is, kan een particulier of een bedrijf in
beginsel niet zomaar met het TCA onder de arm naar een
nationale rechter stappen. De beginselen van voorrang en
rechtstreekse werking gaan niet zomaar op voor het TCA.
Tegelijkertijd voorziet het TCA voor dienstverleners wel in
een zekere vorm van rechtsbescherming. Er moeten immers
‘gerechtelijke, scheidsrechterlijke of administratieve instanties of procedures’ komen die ‘op verzoek van een betrokken
dienstverlener’ voorzien in toetsing en ‘passende rechtsmiddelen’.37 Dit houdt in dat rechterlijke toetsing niet vereist is, maar dat een ‘administratieve procedure’ afdoende
kan zijn om aan het vereiste van rechtsbescherming in het
TCA te voldoen, waarbij deze procedure niet eens onafhankelijk dient te zijn van de autoriteit die het besluit neemt.38
Dit is natuurlijk bijzonder mager, zeker gezien het uitgebreide systeem van rechtsbescherming waarin het Europees
Werkingsverdrag voorziet. Bovendien kan het in de praktijk voor verschillende diensten om vele verschillende fora
gaan, waardoor het uitermate lastig kan worden om de
(vaak broodnodige) verheldering en uniforme toepassing
van het TCA te verkrijgen. En als klap op de vuurpijl heeft
de bepaling inzake rechtsbescherming waarschijnlijk zelf
geen rechtstreekse werking, waardoor een dienstverlener

33
34
35
36

TCA art. SERVIN.5.2.
TCA art. SERVIN.5.3, 5.4 en 5.5.
TCA art. SERVIN 5.6.
TCA art. SERVIN.5.10 (2).

37
38

TCA art. SERVIN.5.12.
TCA art. SERVIN.5.12.
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wellicht niet naar de rechter kan stappen als zelfs de beperkte rechtsbescherming die het TCA voorschrijft niet ook
daadwerkelijk geboden wordt.

Conclusie
Het feit dat de onderhandelaars er op het laatste nippertje
in geslaagd zijn een handels- en samenwerkingsakkoord te
sluiten, is op zich een goede zaak. Daarmee is het doemscenario van een ‘No deal Brexit’ afgewend. Het invoeren van
quota of importtarieven is vermeden. Maar er is onmiskenbaar een eind gekomen aan het vrij verkeer van dienstverlening uit het EU-Werkingsverdrag. Het TCA voorziet weliswaar in rechten op markttoegang en nationale behandeling
voor diensten en dienstverleners, maar aan die rechten zijn
veel uitzonderingen verbonden en hun precieze invulling
en draagwijdte is ook nog erg onzeker. Wat wel vaststaat,
is dat er, zeker in de initiële fase, behoorlijk wat administratieve rompslomp, en daarmee verbonden complicaties,
vertraging en oplopende kosten zullen ontstaan. Mede vanwege het ontbreken van een effectieve en centrale rechtsbescherming, kan het ook nog lang duren vooraleer er meer
juridische duidelijkheid en zekerheid zal ontstaan.
Laat er dus geen misverstand over bestaan: ondanks de politieke retoriek zijn de rechten van dienstverleners en hun
personeel onder het TCA niet meer wat zij waren onder het
EU recht. Voor Nederlandse ondernemers die hun diensten
willen aanbieden in het VK is het daarom van groot belang
zorgvuldig naar de nieuwe regels te kijken, en daarbij de
lijst met uitzonderingen niet uit het oog te verliezen; op tijd
te beginnen met het aanvragen van de nodige vergunningen
voor zichzelf en hun personeel; en waar nodig zelfs hun bedrijfsmodel aan te passen. Voor Britse ondernemers die in
meerdere lidstaten in de EU diensten willen leveren, is de
situatie nog complexer, omdat er verschillen tussen lidstaten zullen ontstaan en omdat vergunningen in meerdere
lidstaten apart aangevraagd moeten worden.
Gezien het centrale belang van diensten in de moderne economie dreigt het TCA daarmee een forse economische aderlating op te leveren. Welcome to Brexit, it ain’t pretty.
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2.

In vervolg op:
‘Brexit: financieelrechtelijke gevolgen’ Bb 2016/74.

1.

Inleiding

Vrijdag 1 januari 2021 heeft de Europese financiële
markten en de financiële sector geen rust en duidelijkheid gebracht. Het op de valreep gesloten EU-VK-akkoord
(Trade and Cooperation Agreement, TCA) bevat namelijk
zo goed als geen afspraken over financiële dienstverlening en kapitaalmarkten, zodat allesbehalve is voorzien
in een vloeiende overgang. Al eerder bleek dat het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU lijnrecht tegenover elkaar
stonden op het gebied van financiële diensten. Waar het
VK hamerde op reguleringsautonomie, weigerde de EU
het VK toegang te geven tot de Europese markt als het
niet in de pas zou lopen met de Europese financiële regelgeving. 2
De belangrijkste consequentie van het ontbreken van een
akkoord over financiële diensten is dat financiële ondernemingen met vergunning in het VK niet zonder meer toegang
hebben tot de Europese markten en ondernemingen met
vergunning in een van de EU-lidstaten niet meer tot het VK.
Het continueren van grensoverschrijdende dienstverlening
was daarmee na 1 januari 2021 geen vanzelfsprekendheid
meer. Veel financiële ondernemingen hadden daarmee al
rekening gehouden en hebben geherstructureerd en vergunningsprocedures doorlopen in een Unielidstaat of in het
VK.
In deze bijdrage schetsen wij de belangrijkste juridische
gevolgen van Brexit voor de financiële dienstverlening.
Allereerst zullen wij kort ingaan op het EU-VK-akkoord.
Hierna behandelen wij de gevolgen voor effectenuitgevende instellingen, gevolgd door de gevolgen voor banken
en andere financiële ondernemingen. Een aparte paragraaf
wordt gewijd aan de relevantie van Europese derdelandenregimes voor EU-brede markttoegang van financiële ondernemingen gevestigd in het VK. Wij sluiten af met een blik
vooruit, onder meer op het Memorandum of Understanding
dat in nog maart wordt verwacht.

1
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Prof. mr. drs. M. Haentjens en mr. J.T. Tegelaar zijn als hoogleraar respectievelijk promovenda verbonden aan het Hazelhoff Centre for Financial Law
van de Universiteit Leiden. Zij danken studentassistent Florine Mars voor
haar voorbereidende werkzaamheden.
Zie hierover, alsook over het level playing field argument, M. Haentjens &
J.T. Tegelaar, ‘Brexit and the City. Preview to the Season Finale’, SEW 2020,
p. 290-296.

Het EU-VK-akkoord: (geen) financiële
diensten en kapitaalmarkten

Het EU-VK-akkoord bevat geen apart hoofdstuk over financiële diensten en kapitaalmarkten. Wel is Section 5
gewijd aan financiële diensten, maar concrete afspraken
ontbreken. Erin is opgenomen dat het VK en de EU overeenkomen zich in te spannen voor het naleven van internationale standaarden, zoals van het Basel Committee on
Banking Supervision. Daarnaast is een non-discriminatiebepaling voor financiële diensten opgenomen die inhoudt
dat een dienstverlener uit het VK die zich vestigt in de EU
dezelfde behandeling moet krijgen als een Europese dienstverlener en vice versa. Deze non-discriminatieverplichting
geldt expliciet niet voor bijkantoren. Over kapitaalmarkten
zwijgt het akkoord vrijwel geheel.
Wat niet in het akkoord is opgenomen, zegt in dit geval
meer over de relevantie van het akkoord voor financiële
diensten dan wat daarin wel is opgenomen. In het bijzonder
schitteren door afwezigheid afspraken over wederzijdse
erkenning van vergunningen op basis waarvan grensoverschrijdende financiële dienstverlening over het Kanaal ook
na 1 januari 2021 hadden kunnen continueren. Ten aanzien
van de kapitaalmarkten is niets vastgelegd over regimes
voor aandelenuitgifte, -notering, transparantievereisten en
prospectus.

3.

Kapitaalmarkten: gevolgen voor
effectenuitgevende ondernemingen

De Europese Unie heeft één geharmoniseerd regime voor
effectenuitgifte en -notering, bestaande uit de Prospectusverordening en Prospectusrichtlijn, de Noteringsrichtlijn en
de Transparantierichtlijn (die periodieke en doorlopende
informatieverplichtingen bevat). De recentste ontwikkeling
op dit gebied is het initiatief van de Europese Commissie
om te komen tot een ‘Kapitaalmarktunie’, die tot doel heeft
kapitaalmarktfinanciering verder te stimuleren.3
Direct na de Brexit-transitieperiode is in het VK de European
Union (Withdrawal) Act 2018 in werking getreden. De wet
beoogt de Europese regelgeving voor effectenuitgifte en
-notering zoals die in de transitieperiode in het VK gold
zoveel mogelijk te dupliceren, dat wil zeggen: in het recht
van het VK in te voeren (voor zover dat niet reeds was gebeurd).4 Wel gelden belangrijke afwijkingen die samenhangen met de uittreding van het VK uit de Europese single
market en de Kapitaalmarktunie. Een van die afwijkingen is

3

4

Zie Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s,
Actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie, Brussel, 30 september 2015, COM(2015) 468 def.
R. Barham, N. Colbridge & A. Janik, ‘Brexit: Key issues for equity capital
market issuers’, Lexology.com 5 januari 2021.
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het ontbreken van het paspoortregime uit de Prospectusverordening. Effectenuitgevende ondernemingen met zetel
in Nederland of in een andere lidstaat binnen de Europese
Economische Ruimte (EER) kunnen van dit paspoortregime
gebruikmaken. Goedkeuring van het prospectus door de
toezichthouder in de lidstaat van herkomst geeft de effectenuitgevende onderneming de mogelijkheid effecten aan
te bieden en te laten noteren in de gehele EER. De EERlidstaten kwalificeren onder de regelgeving in het VK nu
echter als derde landen. Europese ondernemingen die effecten willen aanbieden in het VK of een notering willen aan
de London Stock Exchange (LSE) kunnen dus geen gebruik
meer maken van dit Europees paspoort. Ondernemingen
die effecten willen aanbieden in het Verenigd Koninkrijk of
een notering willen aan LSE zullen een prospectusgoedkeuringsprocedure moeten doorlopen bij de Engelse toezichthouder, de Financial Conduct Authority (FCA).5 Als sprake
is van dual-listing in zowel een EER-lidstaat als in het VK,
dienen derhalve twee prospectusgoedkeuringsprocedures
te worden doorlopen.6 Voorgaande is slechts anders als
ofwel de Europese Commissie ten aanzien van de HM Treasury ten aanzien van de EU een gelijkwaardigheidsbesluit
heeft genomen. Grandfathering geldt voor een prospectus
dat is gepaspoort naar het VK voor 1 januari 2021, totdat de
geldigheid ervan verloopt.7
Ondernemingen gevestigd in het VK die effecten willen aanbieden of laten noteren in de EER kunnen ook geen gebruik
meer maken van het Europees paspoort voor een prospectus. Als gevolg hiervan zullen zij het prospectus (ook)
moeten laten goedkeuren door de toezichthouder van de
lidstaat waar zij hun effecten willen aanbieden of noteren.

4.

Gevolgen voor banken en andere financiële
ondernemingen

Ook voor grensoverschrijdend opererende banken en andere financiële ondernemingen in zowel de EU als het VK
is het belangrijkste gevolg van Brexit het wegvallen van
toegang tot elkaars markten. Onder meer banken, beleggingsondernemingen, verzekeraars, betaaldienstverleners,
elektronischgeldinstellingen en beheerders van een alternatieve beleggingsinstelling (abi) of ICBE met een vergunning in een lidstaat kunnen immers met een Europees paspoort grensoverschrijdend diensten verrichten in de gehele
EER. Dit paspoort maakt het mogelijk met één vergunning
grensoverschrijdend diensten te verrichten, rechtstreeks,
bijvoorbeeld door middel van een website, ofwel via een
bijkantoor (zonder rechtspersoonlijkheid). Om van het
Europees paspoort gebruik te kunnen maken hoeft slechts
een korte notificatieprocedure te worden doorlopen: de financiële onderneming informeert de home state toezichthouder die vervolgens de toezichthouder in de host state

5

R. Barham, N. Colbridge & A. Janik, ‘Brexit: Key issues for equity capital
market issuers’, Lexology.com 5 januari 2021.

6

R. Barham, N. Colbridge & A. Janik, ‘Brexit: Key issues for equity capital
market issuers’, Lexology.com 5 januari 2021.
R. Barham, N. Colbridge & A. Janik, ‘Brexit: Key issues for equity capital
market issuers’, Lexology.com 5 januari 2021.
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informeert over het voornemen van de financiële onderneming in die lidstaat diensten te verrichten. Het toezicht
vindt hoofdzakelijk plaats door de home state toezichthouder in de lidstaat waar de vergunning is verleend. Het
paspoortregime is aldus gestoeld op de beginselen van wederzijdse erkenning van elkaars reguleringskader en home
country control.
Banken en andere financiële ondernemingen met een vergunning in een lidstaat maakten voor Brexit vaak gebruik
van een Europees paspoort voor dienstverlening in het VK.
Voor vrijwel alle Nederlandse banken gold bijvoorbeeld
dat zij een Londens bijkantoor zonder rechtspersoonlijkheid (branch) hadden. Met het Temporary Permissions
Regime heeft het VK een zachte landing mogelijk gemaakt
voor Europese financiële ondernemingen die voorheen
gebruikmaakten van een Europees paspoort. Het Temporary Permissions Regime is in werking getreden nadat de
Brexit-transitieperiode op 31 december 2020 afliep.8 Op
basis van deze tijdelijke voorziening kunnen financiële ondernemingen hun toegang tot het VK behouden lopende de
vergunningsprocedure, tot een maximum van drie jaar.9 De
tijdelijke voorziening geldt voor alle diensten die financiële
ondernemingen tot het einde van de transitieperiode verleenden op basis van het paspoortregime en kan dus dienstverlening aan zowel professionele als retailcliënten omvatten.10 Toegang onder deze tijdelijke voorziening eindigt
als een vergunningsaanvraag is toegekend of afgewezen.
Daarnaast kan de Bank of England aan een financiële onderneming de toegang ontzeggen als niet binnen twee jaar
na ingang van het Temporary Permissions Regime een vergunningsaanvraag is gestart.
Naast het Temporary Permissions Regime heeft het VK
een aantal gelijkwaardigheidsbesluiten ten aanzien van de
EU genomen.11 Met die gelijkwaardigheidsbesluiten heeft
het VK het reguleringskader van de EU voor bepaalde financiële activiteiten gelijkwaardig geacht aan dat van het
VK. De door het VK genomen gelijkwaardigheidsbesluiten
zien echter niet op markttoegang voor financiële ondernemingen, behalve het gelijkwaardigheidsbesluit voor herverzekeraars,12 Centrale Tegenpartijen (CTP’s)13 en centrale

8

9

10

11

12
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Zie hierover Bank of England, ‘Temporary permissions regime’,
www.bankofengland.co.uk/eu-withdrawal/temporary-permissions-regime
(laatst geraadpleegd: 18 februari 2021).
Deze termijn kan worden verlengd door de HM Treasury, zie Bank of England, ‘Temporary permissions regime’, www.bankofengland.co.uk/euwithdrawal/temporary-permissions-regime (laatst geraadpleegd: 18 februari 2021).
Financiële ondernemingen zijn verplicht aan retailcliënten te communiceren dat zij gebruikmaken van het Temporary Permissions Regime, zie
Bank of England, ‘Temporary permissions regime’, www.bankofengland.
co.uk/eu-withdrawal/temporary-permissions-regime (laatst geraadpleegd: 18 februari 2021), onder ‘Status disclosure to retail clients’.
Een overzicht van de gelijkwaardigheidsbesluiten is beschikbaar via
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/933501/Table_of_UK_Equivalence_
Decisions.xlsx.
Art. 172 Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van
25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II Richtlijn).
Art. 25 Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de
Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en
transactieregisters (European Market Infrastructure Regulation of EMIR).
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bewaarinstellingen.14 Als gevolg moeten andere dan voornoemde financiële ondernemingen gevestigd in de EU,
waaronder banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars, voor tijdelijke toegang gebruikmaken van het Temporary Permissions Regime en voor permanente toegang
een vergunning verkrijgen. Of het VK in de toekomst gelijkwaardigheidsbesluiten zal nemen die financiële ondernemingen met een Europese vergunning markttoegang zullen
verlenen, zal moeten worden afgewacht.
Ook veel financiële ondernemingen gevestigd in het VK
maakten voor grensoverschrijdende dienstverlening gebruik van het Europees paspoort. Al dan niet dringend aangespoord door de Europese financiële toezichthouder(s),15
hebben vele de definitieve uittreding van het VK niet afgewacht. Zij zijn geherstructureerd en hebben een vergunningsprocedure doorlopen in een EU-lidstaat.16 Nederland
blijkt een aantrekkelijk vestigingsland. In december 2020
had de AFM bijvoorbeeld al 54 vergunningen verleend die
verband hielden met Brexit.17 Zodra een financiële onderneming een lidstaatvergunning heeft, kan deze weer gebruikmaken van het Europees paspoort voor markttoegang in de
gehele EER. Financiële ondernemingen zonder lidstaatvergunning hebben echter geen EU-wijde markttoegang meer.
De EU heeft in tegenstelling tot het VK bovendien niet voorzien in een tijdelijke voorziening die grensoverschrijdende
dienstverlening mogelijk maakt hangende een vergunningaanvraag. Als gevolg vallen financiële ondernemingen die
diensten verlenen in de EU onder de Unieregelgeving, die
het veelal verbiedt diensten te verlenen zonder vergunning.
Voor ondernemingen gevestigd in derde landen die beleggingsdiensten verlenen in de EU bestaat de mogelijkheid dat
zonder vergunning en zonder de noodzaak tot het vestigen
van een bijkantoor te doen als de dienstverlening plaatsvindt
‘uitsluitend op initiatief van de cliënt’ (reverse solicitation).18
Deze regel heeft aanleiding gegeven tot twijfelachtige praktijken waarmee wordt geprobeerd onder de vergunningplicht
uit te komen zoals het opnemen in de algemene voorwaarden
dat de dienst is verleend op initiatief van de cliënt of het online
laten aanvinken van een box waarmee dat wordt bevestigd.
Met een publieke mededeling heeft de European Securities
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Art. 25 Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen
en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening
(EU) nr. 236/2012 (CSD Verordening).
Zie bijvoorbeeld ten aanzien van banken, ECB, ‘Brexit: banks should prepare for year-end and beyond’, Supervision Newsletter 18 november 2020,
beschikbaar via www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/
newsletter/2020/html/ssm.nl201118_2.en.html.
Zie E.F. Hamre & W. Wright, ‘An update on “Brexit & the City – the impact
so far”’, NewFinancial oktober 2019. Veel banken hadden al vergunninghoudende dochterondernemingen in de EU. Beleggingsondernemingen
daarentegen verleenden hun diensten in de EU meestal via bijkantoren.
Zie E. Wymeersch, ‘Brexit and the Provision of Financial Services into the
EU and into the UK’, European Company and Financial Law Review 2018(4),
p. 733, 735.
F. Hofman, ‘Amsterdam passeert Londen als grootste Europese handelscentrum’, NRC 11 februari 2021 (online).
Art. 42 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van
15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (MiFID II Richtlijn).

and Markets Authority (ESMA) gewaarschuwd (‘reminder’)
dat zij op de hoogte is van dergelijke ‘questionable practices’
door ondernemingen in het VK.19 De AFM acht het continueren
van beleggingsdienstverlening door Engelse ondernemingen
na Brexit met een beroep op reverse solicitation niet mogelijk.20

5.

Derdelandenregimes voor markttoegang

Financiële ondernemingen gevestigd in het VK zonder vergunning in een Unielidstaat zijn voor markttoegang aangewezen op de zogeheten derdelandenregimes. Uitgangspunt
is dat de lidstaten (en niet de EU) bepalen welke eisen zij
stellen aan financiële ondernemingen uit derde landen die
op hun grondgebied diensten willen verlenen. Toegang in
één lidstaat geeft dan ook niet noodzakelijkerwijs recht
op toegang tot andere lidstaten.21 Op enkele gebieden bestaat echter een centraal, Europeesrechtelijk derdelandenregime dat EU-brede markttoegang geeft. Financiële
ondernemingen gevestigd in het VK zouden mogelijk van
die regimes gebruik kunnen maken om zo alsnog toegang te
verkrijgen tot de Europese markt.
Hoewel een algemeen Europees regime voor markttoegang
voor financiële ondernemingen uit derde landen ontbreekt,
is voor een aantal specifieke diensten het regime wel geeuropeaniseerd. Deze regimes zijn echter per sector en soms
zelfs per dienst of activiteit geregeld, en verschillen bovendien sterk van elkaar.22 Voor de volgende financiële diensten bestaan Europese markttoegangsregimes: het beheren
van een alternatieve beleggingsinstelling en het aanbieden
van deelnemingsrechten aan professionele beleggers door
beheerders uit een derde land, clearing door CTP’s, herverzekeringsactiviteiten, centrale effectenbewaring door
centrale bewaarinstellingen en het aanbieden van beleggingsdiensten aan professionele beleggers (en in aanmerking komende tegenpartijen23).
Kernonderdeel van de geëuropeaniseerde derdelandenregimes die EU-brede markttoegang geven is een gelijkwaardigheidsbesluit van de Europese Commissie, dat wil zeggen:
de wettelijke en toezichtregimes in het derde land moeten
gelijkwaardig worden geacht aan die van de EU. Identiek
aan dat van de EU hoeft het regime van het derde land formeel niet te zijn.24

19

20

21
22
23
24

ESMA Public Statement, ‘Reminder to firms of the MiFID II rules on ‘reverse
solicitation’ in the context of the recent end of the UK transition period’,
13 januari 2021, beschikbaar via www.esma.europa.eu/sites/default/files/
library/esma35-43-2509_statement_on_reverse_solicitation.pdf.
AFM, ‘As an investment firm in the UK, can I continue to provide investment services in the Netherlands after Brexit on the basis of reverse solicitation?’, beschikbaar via www.afm.nl/en/professionals/veelgesteldevragen/brexit-vestiging-nl/reverse-sollicitation (laatst geraadpleegd:
16 maart 2021).
Zie ook Europees Parlement, ‘Third country equivalence in EU banking and
financial regulation’, augustus 2019, p. 4.
Briefing van het Europees Parlement, ‘Third-country equivalence in EU
banking legislation’, 9 december 2016, p. 2.
Daaronder vallen onder meer beleggingsondernemingen, banken, andere
financiële ondernemingen en centrale banken.
Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Gelijkwaardigheid op het gebied van financiële diensten, Brussel 29 juli 2019, COM(2019)349 final, p. 8.
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Op het eerste gezicht lijkt een gelijkwaardigheidsbesluit
een technisch-juridisch besluit zonder politieke dimensie. De voorwaarden vereisen bijvoorbeeld dat ondernemingen in het derde land beschikken over een vergunning, zijn onderworpen aan effectief toezicht en dat
toereikende kapitaalsvereisten gelden. De Commissie
heeft echter benadrukt dat een gelijkwaardigheidsbesluit een discretionaire bevoegdheid is en derhalve
geen rechten kunnen worden ontleend aan het voldoen
aan deze voorwaarden. 25 Kortom, er bestaat geen recht
op een positief gelijkwaardigheidsbesluit. Voorgaande
brengt mee dat een gelijkwaardigheidsbesluit bij uitstek
een politiek doel kan dienen, in het bijzonder in de relatie met het VK en de onderhandelingen die nog zullen
volgen naar aanleiding van het Memorandum of Understanding (zie hierover onmiddellijk hieronder) is heel
goed denkbaar dat, ook al zou het VK technisch-juridisch
kwalificeren als gelijkwaardig, politieke overwegingen
meebrengen dat het gelijkwaardigheidsbesluit niet wordt
genomen. Daarnaast is de Commissie te allen tijde bevoegd het gelijkwaardigheidsbesluit in te trekken. Een
eenmaal genomen gelijkwaardigheidsbesluit kan dan ook
worden ingezet als middel om het VK te dwingen in de
pas te blijven lopen met Unieregelgeving; divergeert het
VK te veel, dreigt intrekking.
Vooralsnog heeft de Commissie slechts de status van gelijkwaardigheid toegekend ten aanzien van CTP’s belast
met clearing en ten aanzien van centrale bewaarinstellingen. Clearing (ook wel: centrale afwikkeling)houdt in
dat een CTP de rechten en verplichtingen en daarmee het
tegenpartijrisico van de partijen bij een derivatentransactie
overneemt. De gedachte is dat zonder clearing de risico’s
die partijen liepen bij derivaten oncontroleerbaar zijn. In
de EU verplicht de European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) sinds 2012 tot clearing.26 Ongeveer 90% van de
centrale afwikkeling van alle in euro gedenomineerde derivaten vindt in Londen plaats, met een waarde van ongeveer
EUR 83 biljoen.27 Op het Europees vasteland bestaat geen
CTP die zo groot is als een van de drie grootste Londense
CTP’s (LCH Limited, ICE Clear Europe Limited en LME Clear
Limited). Het gelijkwaardheidsbesluit werd dan ook noodzakelijk geacht voor het waarborgen van financiële stabiliteit en het voorkomen van marktverstoring na afloop van
de transitieperiode. Het gelijkwaardigheidsbesluit is echter
slechts tijdelijk en zal in juni 2022 aflopen. Intussen is
met EMIR 2.2 het regelgevend kader voor CTP’s gevestigd

25

26
27

Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees
Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Gelijkwaardigheid op het
gebied van financiële diensten, Brussel 29 juli 2019, COM(2019)349 final,
p. 7-9; Commission Staff Working Document, ‘EU equivalence decisions
in financial services policy: an assessment’, Brussel 27 februari 2017,
SWD(2017)102 final, p. 9-10. Artikel 47 lid 1 MiFIR spreekt dan ook over
de Europese Commissie die een gelijkwaardigheidsbesluit ‘kan’ vaststellen
als sprake is van gelijkwaardigheid.
Art. 4 EMIR.
P. Stafford, D. Strauss en S. Fleming, ‘BoE governor warns EU over derivatives clearing power grab, FT 24 februari 2021 (online).
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in derde landen uitgebreid, evenals het toezicht daarop.28
ESMA is nu belast met direct toezicht op derdelanden CTP’s
die als systeemrelevant zijn aangeduid (zogeheten Tier 2
CTP’s), ten gevolge waarvan LCH Limited en ICE Clear Limited onder ESMA-toezicht zijn komen te staan. Vanwege het
marktbelang ervan, maar ook vanwege het risico voor de
financiële stabiliteit, trachten de Commissie en de ECB de
centrale afwikkeling van derivaten al enige tijd naar de EU
te doen verhuizen, om het zo onder toezicht van Europese
toezichthouders te brengen. Dit beleid heeft tot verontwaardiging aan Engelse zijde geleid en zal in de komende
maanden mogelijk escaleren.29

6.

Vooruitblik

Eind maart wordt overeenstemming tussen de Europese
Commissie en de HM Treasury verwacht over een Memorandum of Understanding (MoU) over financiële diensten:
the next battle. Een uitgelekte conceptversie van deze MoU
bevat in ieder geval geen gelijkwaardigheidsbesluiten, maar
slechts de omineuze frase dat “The regulatory dialogue
should not restrict the ability of either jurisdiction to implement regulatory or other legal measures that it considers
appropriate.” De mogelijkheid van afwijkende regelgeving
krijgt extra lading door het nieuws dat de Amsterdamse
beurshandel in aandelen die van Londen is voorbijgestreefd.30 Londen leverde in ten gunste van Amsterdam, dat
het handelsvolume zag verviervoudigen ten opzichte van
december 2020.31 Het heeft er dan ook alle schijn van dat
de komende maanden (en wellicht jaren) het toneel zullen
zijn van een krachtmeting tussen de EU en het VK, met als
belangrijke inzet: de financiële sector.

28

29
30
31

Verordening (EU) 2019/2099 van het Europees Parlement en de Raad van
23 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat
betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde
landen (EMIR 2.2).
P. Stafford, D. Strauss en S. Fleming, ‘BoE governor warns EU over derivatives clearing power grab, FT 24 februari 2021 (online).
P. Stafford, ‘Amsterdam ousts London as Europe’s top share trading hub’, FT
10 februari 2021 (online).
P. Stafford, ‘Amsterdam ousts London as Europe’s top share trading hub’, FT
10 februari 2021 (online).
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1.

Inleiding

Vóór Brexit gold voor Britse onderdanen het vrij verkeer van
personen, een van de grondbeginselen van de EU. Britten
konden zich naar en in Nederland bewegen als quasiNederlanders, met een vrijwel onbeperkt verblijfsrecht en
volledige, onbeperkte toegang tot economische activiteit.
Britten die in Nederland woonden hoefden zich nauwelijks vreemdeling te voelen; de meesten hadden zelfs nooit
de moeite genomen zich bij de IND als EU-onderdaan in te
schrijven. Ze vertrouwden op de magische werking van hun
Britse paspoort.
Vanaf 1 januari jl. is alles anders. Britse onderdanen zijn
geen EU onderdanen meer, maar derdelanders. Zij mogen
net als andere derdelanders 90 dagen in het Schengengebied
verblijven. Voor een langer verblijf moeten ze een verblijfsvergunning aanvragen en voor toegang tot de Nederlandse
arbeidsmarkt, of dat nu is als werknemer of als zelfstandige,
vallen ze onder de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Omdat
de EU geen geharmoniseerd immigratierecht kent, leidt de
Brexit ertoe dat Britten door hun status als derdelander te
maken hebben met 27 verschillende nationale stelsels voor
werk- en verblijfsvergunningen: een kleine nachtmerrie
voor Britse bedrijven met activiteiten in verschillende EU
landen.
Dat gezegd hebbende, verandert er voor de circa 40.000
Britse onderdanen die voor de Brexit al in Nederland woonden nu juist weer niet zo veel. Hun positie is geregeld in de
Withdrawal Agreement (hierna ook: het Terugtrekkingsakkoord, TA), dat beoogt de bestaande rechten van Britse
onderdanen in de EU (en EU onderdanen in het VK) te waarborgen.
Op nieuwkomers is het TA echter niet van toepassing. Ook
de te elfder ure tot stand gekomen Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (Trade and Cooperation Agreement,
TCA) biedt nieuwkomers weinig soelaas. Daarin zijn slechts
in beperkte mate migratierechten opgenomen, zoals hierna
zal worden uiteengezet. Voor reguliere werknemers en zelfstandigen is in de TCA echter niets geregeld.
Hoe zal het verder gaan, zullen de Britten de immigratieregels in Nederland als knellend ervaren en als een nadeel
zien? En de TCA, in hoeverre biedt die de Britten nog een
competitief voordeel ten opzichte van andere niet-EU lidstaten? Ik hoop hier een eerste begin met het antwoord te
maken.

2.

Het terugtrekkingsakkoord

Onder het vrij verkeer zijn veel EU-burgers en onderdanen
van het VK naar het buitenland verhuisd om daar te wonen,

1
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te werken of te studeren. Meer dan 4 miljoen EU-burgers
kregen in de loop der jaren een nieuwe verblijfsstatus in het
VK (de meesten uit Polen, Roemenië, Portugal, Spanje en
Bulgarije – en zo’n 100.000 Nederlanders). De EU-lidstaten
schatten dat er momenteel meer dan 850.000 Britse onderdanen in de EU verblijven (de meesten in Spanje, Frankrijk,
Ierland, Duitsland en Nederland). Vanaf het begin van de
Brexit-onderhandelingen heeft de bescherming van deze
mensen dan ook vooropgestaan.
Op grond van het TA behouden twee categorieën Britse burgers hun rechten: zij die in Nederland woonden vóór het
aflopen van de overgangstermijn op 1 januari 2021, en zij
die op die datum kwalificeerden als grensarbeider. De vraag
wanneer precies voldaan wordt aan de voorwaarden van
één van deze categorieën blijft voorlopig actueel, omdat
deze groep Britse burgers tot en met 30 juni 2021 een aanvraag kan indienen voor een verblijfsvergunning op grond
van het TA.
2.1
In Nederland verblijvende Britse onderdanen
Wat betreft de eerste categorie gaat het volgens de terminologie van het TA om Britse onderdanen die vóór het
einde van de overgangsperiode hun recht op verblijf (right
of residence) hebben uitgeoefend en daarna hun verblijf
willen voortzetten. Uit artikel 13 TA volgt dat het gaat om
een verblijfsrecht zoals voortvloeit uit het vrij verkeer van
personen, neergelegd in artikel 21 VWEU en uitgewerkt in
Richtlijn 2004/38. Deze nadere aanduiding is van belang,
omdat het vrij personenverkeer zo ruimharig verblijfsrechten toekent dat elke feitelijk in Nederland verblijvende
Brit daar wel haast onder moet vallen. Niet alleen werknemers, zelfstandigen en studenten, maar ook zogenoemde
economisch niet-actieven. Een economisch niet-actieve
hoeft slechts aan te tonen voldoende middelen te hebben
om gedurende een jaar over een inkomen op bijstandsniveau te kunnen beschikken, of zelfs nog minder als men
bepaalde kostenvoordelen heeft zoals het ontbreken van
woonlasten door bijvoorbeeld inwoning of eigendom. In de
praktijk kan vrijwel iedereen daar aan voldoen.
De vraag die zich vervolgens aandient is wanneer sprake
is van ‘feitelijk verblijven’. De Britten die in Nederland verblijven blijken in de praktijk vrij mobiel en hebben vaak nog
banden in het VK, of verdelen zelfs hun tijd over het VK en
Nederland. Waar wonen zij dan? Vanaf de totstandkoming
van het TA heeft de IND benadrukt dat Britse onderdanen
ingeschreven dienden te zijn in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) om in aanmerking te komen voor
een TA vergunning. Wij zijn internationaal natuurlijk fameus met die BRP, maar de Britten kennen zoiets niet. Veel
Britten waren dan ook niet ingeschreven. Los van de vraag
of dat volgens de Wet op de BRP eigenlijk wel had gemoeten,
dienden zij dat alsnog te doen om voor de TA vergunning in
aanmerking te komen. Bij veel Britten heerst er op dit punt
koudwatervrees, omdat inschrijving in de BRP door hen
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vaak geassocieerd met het verplaatsen van je tax residence
naar Nederland, wat men veelal probeert te vermijden.
Of de eis van een BRP inschrijving als zodanig te strikt is
zal moeten blijken als zich TA aanvragers melden die daar
niet (of niet tijdig) aan hebben kunnen of willen voldoen.
Volgt men de Britse interpretatie, dan zal de formele BRP eis
waarschijnlijk sneuvelen. In het VK hoeft een EU onderdaan
slechts aan te tonen dat hij in de laatste zes maanden van
de overgangsperiode fysiek aanwezig is geweest, daaronder
begrepen een boarding card en een buitenlandse bankrekening waarmee een transactie in het VK is gedaan ten tijde
van de aanwezigheid daar.
Het verkrijgen van de TA vergunning betekent niet alleen dat
het verblijf in een EU-lidstaat kan worden voortgezet, maar
leidt ook tot een voortzetting van de rechten voortvloeiend
uit het vrij verkeer. Dat is van belang, omdat een nationale
verblijfstitel – waar het gros van de Britse onderdanen in
Nederland op het eind van de overgangstermijn vermoedelijk ook wel voor in aanmerking zou zijn gekomen - een aanzienlijk beperktere rechtspositie biedt. Nationale arbeidsgerelateerde vergunningen eindigen bijvoorbeeld eerder bij
werkloosheid en ziekte dan de verblijfsstatus van een werknemer op grond van het personenverkeer, inmiddels TA vergunninghouder. Belangrijk zijn ook de ruimere rechten op
gezinshereniging die de TA vergunning biedt. Onder het nationale recht komen alleen minderjarige kinderen, echtgenoten en ongehuwde partners in aanmerking voor verblijf,
een TA vergunninghouder heeft daarenboven ook recht op
hereniging met verruimde gezinsrelaties als afhankelijke
(groot)ouders, kleinkinderen en andere personen in een bestaande duurzame relatie.
Intussen is de IND in de praktijk tot nu toe ruimhartig met
het verlenen van TA vergunningen. Een cliënt van ons kantoor die op 31 december 2020 voor het eerst naar Nederland
reisde en pas met ingang van 11 januari 2021 werd ingeschreven in de BRP, verkreeg zonder problemen een TA
vergunning (en nog wel binnen twee weken). Ook normaal
complexe en tijdrovende aanvragen om verruimde gezinshereniging worden soms met de snelheid van het licht ingewilligd (in een ons bekend geval binnen 4 weken). “Alles wat
Brits is wordt ingewilligd” lijkt vooralsnog het motto.
2.2
Grensarbeiders
Op grond van artikel 9 aanhef sub b TA worden onder grensarbeiders verstaan:
Burgers van de Unie of onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die in een of meer staten waarin zij niet woonachtig zijn een economische activiteit uitoefenen in overeenstemming met Artikel 45 of Artikel 49 VWEU;
In artikel 45 VWEU is het werknemersverkeer geregeld en
artikel 49 VWEU ziet op de vrijheid van vestiging, oftewel
zelfstandigen en ondernemers. De door de grensarbeider
verrichte werkzaamheden moeten in lijn hiermee voldoen
aan het criterium ‘reële en daadwerkelijke arbeid’, hetgeen wordt beoordeeld overeenkomstig paragraaf B10/2.2
Vreemdelingencirculaire (Vc). Blijkens die paragraaf is van

Bb 2021/36

reële en daadwerkelijke arbeid in ieder geval sprake als de
inkomsten meer bedragen dan 50% van de in Nederland toepasselijke bijstandsnorm of als de grensarbeider ten minste
40% van de in Nederland gebruikelijke volledige arbeidstijd
werkt.
Nederland heeft ervoor gekozen om op grond van artikel 26
TA de grensarbeider te verplichten in het bezit te zijn van
een document ‘Grensarbeider’. Met dit document kan de
grensarbeider aantonen dat hij overeenkomstig artikel 14
TA het recht heeft om Nederland in en uit te reizen.
Wanneer de grensarbeider op het moment van de aanvraag
van het document Grensarbeider geen werkzaamheden verricht vanwege een situatie van onvrijwillige werkloosheid,
behoudt deze op grond van artikel 24 en artikel 25 TA de
status van werknemer of zelfstandige als sprake is van een
situatie als bedoeld in artikel 7, lid 3, van Richtlijn 2004/38/EG.
Nederland heeft er, in aanvulling op artikel 24 en artikel 25
van het terugtrekkingsakkoord, beleidsmatig voor gekozen
dat de grensarbeider die onder de personele werking van
het terugtrekkingsakkoord valt ook in een situatie van vrijwillige werkloosheid de status van werknemer of zelfstandige voor de duur van (maximaal) zes maanden behoudt.
Deze periode vangt aan vanaf de begindatum van de vrijwillige werkloosheid en is bedoeld om de grensarbeider in
de gelegenheid te stellen ander werk te zoeken. Als binnen
zes maanden geen reële en daadwerkelijke arbeid wordt
verricht, vervalt het recht op uitoefening van grensarbeid in
Nederland op grond van het TA.
Zelfstandigen hebben alleen recht op een grensarbeider vergunning als zij niet in Nederland verbleven in het kader van
grensoverschrijdende dienstverrichting. Dit is uiteraard een
belangrijke beperking, maar deze is systematisch onvermijdelijk. Het vrij dienstenverkeer zoals dat geldt binnen de EU
brengt immers zeer ruime mobiliteitsrechten met zich mee,
niet alleen voor EU onderdanen maar ook voor legaal in de
zendstaat verblijvende derdelanders. In het kader van dienstenverkeer zoals geregeld in de TCA moest ruimte zijn voor
minder vergaande mobiliteitsafspraken.
In lijn met het onderscheid diensten / overige zelfstandige
activiteiten stelt de IND de eis dat de zelfstandige grensarbeider in de KvK ingeschreven moet zijn. Of die eis nu niet
wat te ver gaat in sommige gevallen vraag ik mij af en zullen
we in de praktijk moeten zien.
Aan grensarbeiders in loondienst stelde de IND in de uitvoeringspraktijk aanvankelijk de eis van een arbeidscontract met een in Nederland gevestigde werkgever. Volgens
de jurisprudentie van het Hof EU kan men echter ook grensarbeider zijn indien men voor een werkgever gevestigd in
de ene staat reële en daadwerkelijke arbeid verricht in een
andere lidstaat (HvJ EU 12 maart 2014, zaak C-457/12). Deze
eis heeft de IND inmiddels dan ook laten vallen.

3.

Mobiliteitsrechten in de TCA

De TCA bevat geen migratierechten als zodanig. Aanvankelijk werd voortzetting van het vrij verkeer van personen
door de partijen gezien als een reële optie, maar uiteindelijk
lag dat politiek te ingewikkeld. De tsunami van arbeiders uit
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Polen en andere oostelijke lidstaten in 2004 lag de Britten
nog vers in het geheugen (of is door de leave campaigners
afdoende in herinnering geroepen). Onderdanen van sommige EU lidstaten waren dus welkom, van andere niet. Voor
de EU was dit begrijpelijkerwijs niet aanvaardbaar.
Helemaal zonder personenverkeer kunnen serieuze handelspartners echter niet. Met name de handel in diensten
brengt mobiliteit van natuurlijke personen met zich mee,
welke gereguleerd dient te worden om het beoogde handelsverkeer goed te laten functioneren. De EU is partij bij
vele handelsverdragen, bijvoorbeeld de WTO/GATS en het
EU-Cariforum, en ook die bevatten zekere mobiliteitsrechten. Het zou interessant zijn om de verschillen te onderzoeken met de TCA, maar ik volsta hier met op te merken
dat de mobiliteitsrechten onder de TCA in bepaalde opzichten ruimer zijn, zodat de TCA wezenlijk iets toevoegt aan
de bestaande regels. De TCA is op sommige punten ook ruimer dan ons nationale migratierecht, zoals hierna ook zal
worden aangestipt.
3.1

Hoofdstuk 4: Binnenkomst en tijdelijk verblijf van
natuurlijke personen voor zakelijke doeleinden
In de TCA vinden we de mobiliteit van natuurlijke personen
terug in deel 2 (“Handel, vervoer, visserij en andere regelingen”), titel 2 (“Diensten en investeringen”), hoofdstuk 4
(“Binnenkomst en tijdelijk verblijf van natuurlijke personen
voor zakelijke doeleinden”). Deze indeling maakt duidelijk
dat met “zakelijke doeleinden” wordt gedoeld op (grensoverschrijdende) investeringen en dienstenverkeer.
De TCA onderscheidt de volgende categorieën natuurlijke
personen:
1 - Binnen een onderneming overgeplaatste personen (artikel SERVIN.4.1 lid 5 sub d t/m g)
2 - Zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden (artikel
SERVIN.4.1 lid 5 sub a)
3 - Dienstverleners op contractbasis (artikel SERVIN.4.1 lid
5 sub b)
4 - Beoefenaars van een vrij beroep (artikel SERVIN.4.1 lid
5 sub c)
5 - Zakelijke bezoekers voor een kort verblijf (Artikel SERVIN.
4.3)
Naast deze artikelen zijn Bijlagen SERVIN 1 t/m SERVIN 5 van
minstens even groot belang om de regeling omtrent mobiliteit van natuurlijke personen goed te begrijpen. Voor de
invulling van de categorie zakelijke bezoekers voor een kort
verblijf moeten we vrijwel uitsluitend naar Bijlage SERVIN
3 lid 8 kijken.
3.1.1

(1) Binnen een onderneming overgeplaatste
personen (SERVIN.4.1. lid 5 sub d t/m g)
Het betreft de categorieën natuurlijke personen:
A) leidinggevenden, d.w.z. behorend tot het hoger leidinggevend personeel (TCA Art. SERVIN.4.1. lid 5 sub e);
B) specialisten, die over een hoog kwalificatieniveau beschikken maar niet per se over een hoger onderwijs diploma (TCA Art. SERVIN.4.1. lid 5 sub f); dan wel
C) stagiair-werknemers die over een universitair diploma
beschikken (TCA Art. SERVIN.4.1. lid 5 sub g);
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De binnen een onderneming overgeplaatste persoon moet
onmiddellijk voorafgaand aan de overplaatsing gedurende
ten minste één jaar (voor leidinggevenden en specialisten)
respectievelijk zes maanden (voor stagiair-werknemers)
in dienst zijn geweest bij de rechtspersoon in de ene Partij
bij de TCA 2 en op het moment van de aanvraag buiten het
grondgebied van de andere Partij bij de TCA verblijven. De
overplaatsing vindt plaats naar een onderneming van de
rechtspersoon op het grondgebied van de andere Partij die
deel uitmaakt van dezelfde groep als de oorspronkelijke
rechtspersoon, waaronder ook wordt begrepen een vertegenwoordiging, een dochteronderneming, een filiaal of een
hoofdvennootschap.
De toegestane verblijfsduur bedraagt maximaal drie jaar
voor leidinggevenden en specialisten, en maximaal één jaar
voor stagiair-werknemers.
De gehanteerde indeling sluit aan bij bestaande handelsverdragen zoals de WTO/GATS. WTO/GATS bevat praktisch
dezelfde definities, en ook de maximale verblijfsduur komt
overeen met de WTO/GATS-regeling.
Dat gezegd hebbende, in de praktijk worden dit soort overplaatsingen in concernverband (Intra-corporate transferees,
ICT) gedomineerd door twee andere regimes: de nationale
ICT regeling (Par. 24 van de RuWav Bijlage I (Uitvoeringsregels, behorende bij de Regeling uitvoering Wav 20140)
en (met name) de ICT Richtlijn (2014/66/EU). Deze regelingen worden gekenmerkt door strikte, respectievelijk iets
minder strikte, salarisdrempels en de eis van een universitaire graad of 5 jaar werkervaring. Worden bijvoorbeeld
de salarisdrempels niet gehaald, of heeft de specialist geen
universitair diploma en wel relevante werkervaring maar
geen 5 jaar, dan voegt de TCA (met de eis van slechts drie
jaar werkervaring) iets toe. Ook de definitie van “concern”
is interessant. De IND eist bij de bestaande regimes een inschrijving in de KvK van de lokale vestiging, wat bij het in
de TCA genoemde filiaal of vertegenwoordiging niet steeds
het geval zal zijn. Op dat vlak zou de TCA een nuttige verruiming kunnen bieden.
3.1.2

(2) Zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden
(SERVIN 4.1 lid 5 sub a)
Zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden zijn natuurlijke personen die een leidinggevende functie bekleden en
verantwoordelijk zijn voor de oprichting van een onderneming op het grondgebied van de andere Partij. Zij verrichten
geen diensten noch enige andere economische activiteit
dan die welke noodzakelijk is voor de vestiging van die onderneming, en ontvangen geen beloning uit een in de andere Partij gevestigde bron.
De verblijfstermijn is maximaal 90 dagen binnen een periode van zes maanden.
De bestaande nationale regeling voor zakelijke bezoekers
heeft de vorm van een vrijstelling van de vergunningplicht
op grond van de Wav die luidt als volgt: Het voeren van zakelijke besprekingen of het sluiten van overeenkomsten met
bedrijven en instellingen (Uitvoeringsbesluit Wav art. 1 lid
2

Dat is de EU of het VK.
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1 sub a ten 2e). Deze is gelimiteerd in toepassingsbereik en
tijd. Voor het toepassingsbereik vallen we terug op de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie, waaruit als belangrijkste
kenmerk naar voren komt dat zakelijke besprekingen eindigen waar operationele werkzaamheden die tot de kernactiviteit van het bedrijf behoren, beginnen. De categorie zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden in de TCA lijkt
qua toepassingsbereik aan deze vrijstelling niet iets wezenlijks toe te voegen (dat is overigens anders bij de categorie
zakelijke bezoekers voor kort verblijf – zie hierna par. 3.1.4).
Wat betreft de toegestane duur (90 dagen per half jaar) is
echter sprake van bijna een verdubbeling ten opzichte van
nationale vrijstelling, die beperkt is tot maximaal 13 weken
(91 dagen) binnen een periode van 52 weken.
3.1.3

(3) Dienstverleners op contractbasis en (4)
beoefenaars van een vrij beroep (SERVIN.4.4.)
Deze categorieën worden elders in deze editie van Bedrijfsjuridische Berichten besproken in het artikel van Stefaan
Van den Bogaert & Armin Cuyvers. Daarin komen ook bepaalde aspecten van de mobiliteit aan bod. Ik verwijs daarnaar en beperk mij tot enkele aanvullende opmerkingen.
De “beoefenaar van een vrij beroep” is een natuurlijke
persoon die als zelfstandige een dienst verleent op het
grondgebied van een andere Partij zonder daar een vestiging te hebben. De vrij beroeper moet ten minste zes jaar
relevante beroepservaring hebben, en een universitaire
graad of een kwalificatie waaruit kennis van een gelijkwaardig niveau blijkt.
De “dienstverlener op contractbasis” is een natuurlijke
persoon die werknemer is van een rechtspersoon uit een
Partij, die geen vestiging heeft op het grondgebied van de
andere Partij, waar de diensten worden aangeboden. De
dienstverlener op contractbasis moet ten tijde van de aanvraag al ten minste één jaar dezelfde soort diensten hebben
aangeboden voor dezelfde werkgever. Hij moet ten minste
drie jaar relevante beroepservaring hebben.
Voor beide categorieën geldt een verblijf tot maximaal 12
maanden.
Van den Bogaert en Cuyvers wijzen terecht op de belemmerende werking van deze hoge kwalificatie-eisen en het
probleem van de erkenning van beroepskwalificaties in gereguleerde sectoren. Een andere belangrijke vraag die zij
stellen is of en zo ja hoelang de betrokkene de ontvangststaat moet verlaten voordat hij of zij weer opnieuw naar de
andere Partij mag komen.
Vanuit een puur immigratie standpunt valt verder vooral
de maximale verblijfsduur van 12 maanden op. Verblijf
tot maximaal 90 dagen is “kort verblijf” dat valt onder de
Schengenregels. Langer verblijf valt onder de Vreemdelingenwet. Voor dergelijk “lang verblijf” moet de betrokkene
een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen, en deze
zal, als aan de voorwaarden van de TCA is voldaan, zonder
nadere inhoudelijke toets moeten worden afgegeven. Dat
is een vrij opzienbarende afwijking van het nationale
recht, met name voor de vrij beroepers/zelfstandigen.
Verblijfsvergunningen voor zelfstandig ondernemers
worden in Nederland in beginsel getoetst aan het criterium
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toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. In de
praktijk is dat in veel gevallen een onhaalbare drempel.
Britse dienstverleners die aan de TCA voldoen, kunnen
voorbijgaan aan dit moeizame systeem, in elk geval voor
een periode van 12 maanden.
Een andere anomalie in de nationale context is de eis van
afwezigheid van een lokale vestiging. Reguliere migratie in
Nederland is sinds 2013 officieel gebaseerd op het referent
systeem. Voor elke aanvraag moet in beginsel een lokale
referent (‘sponsor’) garant staan. Buitenlandse bedrijven
die derdelanders in Nederland willen tewerkstellen maar
hier geen vestiging hebben (waarmee de IND bedoelt dat
ze een inschrijving in de Kamer van Koophandel moeten
hebben) komen regelmatig in complexe en tijdrovende vergunningssituaties terecht. Britse dienstverleners zouden
daar binnen de TCA context geen last meer van moeten
hebben. Het is afwachten hoe dit in de praktijk gaat functioneren.
3.1.4

(5) Zakelijke bezoekers voor een kort verblijf
(SERVIN.4.3. en Bijlage SERVIN 3 lid 8)
Wat ze dan wèl mogen, is te vinden in Bijlage SERVIN 3 lid 8
(geparafraseerd):
a) bijeenkomsten, conferenties, en overleg met zakenpartners;
b) onderzoek en ontwerp: door technische, wetenschappelijke en statistische onderzoekers
c) marketingonderzoek
d) opleidingsseminars
e) beurzen en tentoonstellingen:
f) verkoop: bestellingen opnemen, onderhandelen of
overeenkomsten sluiten, zonder zelf goederen of diensten te leveren.
g) inkoop: kopers voor een onderneming, of hoger personeel dat betrokken is bij een commerciële transactie
h) service na verkoop of lease: installateurs, reparatie- en
onderhoudspersoneel en toezichthouders met specialistische kennis in verband met de verkoop of verhuur
van commerciële of industriële uitrusting en machines,
met inbegrip van computersoftware;
i) commerciële transacties: hoger personeel en personeel
voor financiële diensten (met inbegrip van verzekeraars, bankiers en beleggingsmakelaars) dat betrokken
is bij een commerciële transactie
j) toerismepersoneel: vertegenwoordigers van hotels of
reisbureaus, gidsen of reisorganisaties; en
k) vertaling en vertolking: vertalers of tolken in loondienst.
Uit artikel SERVIN 4.3 lid 4 volgt dat de toegestane verblijfsduur maximaal 90 dagen per periode van zes maanden bedraagt.
Zoals gezegd kent de Wav een vrijstelling voor zakelijke
besprekingen of het sluiten van overeenkomsten met bedrijven en instellingen. Ondanks het feit dat deze omschrijving weinig concreet is ingevuld, is zeker dat de lijst in
Bijlage SERVIN 3 lid 8 verschillende activiteiten bevat die
daar niet onder zouden vallen. Zo kan b. (onderzoek en ontwerp), c. (marketing onderzoek), en k. (vertalen en tolken)
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mijns inziens niet onder zakelijke besprekingen worden gebracht. Wat verder opvalt is dat de zakelijke bezoeker geen
werknemer lijkt te hoeven zijn van de rechtspersoon in de
zendstaat. Bij bijvoorbeeld marketing onderzoek, of after
sales service zouden derhalve ook derde partijen, inclusief
zelfstandigen, kunnen worden ingezet. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor veel situaties die in de praktijk complex kunnen uitvallen, want veelal zal de rechtspersoon in
het VK geen vestiging in Nederland hebben die referent kan
staan voor een werkvergunning. Met betrekking tot het VK
geldt bovendien dat daar veel meer dan in Nederland op
reguliere basis met zelfstandigen (“contractors”) wordt gewerkt, terwijl de Wav vooral is ingericht langs de lijnen van
arbeid in loondienst.
Tot slot is relevant dat ook hier de beperking in tijd (90
dagen per zes maanden) ruimer is dan de Wav (als gezegd:
maximaal 13 weken per 52 weken).
3.2
Doorwerking van de TCA
Het regelgevend kader (Art. SERVIN.5.1. e.v.) en de rechtsbescherming (Art. SERVIN.5.12.) roepen nog wel wat vragen
op met betrekking tot de ontwikkeling van de TCA normen
in de praktijk. Ik verwijs op dit punt naar de opmerkingen
van Van den Bogaert en Cuyvers elders in deze BJB uitgave.
Voor de ontwikkeling van de TCA normen in de Nederlandse
praktijk is het in elk geval prettig dat de regels in de RuWav
zullen worden opgenomen, en op die manier voor de Nederlandse rechter kunnen worden ingeroepen.

4.

Overige onderwerpen

4.1
Dubbele nationaliteit voor Brexit gedupeerden
Door de (dreiging van een) harde Brexit begonnen veel
Nederlanders in het VK zich te informeren over het aanvragen van de Britse nationaliteit. Het aannemen van een
vreemde nationaliteit (behoudens uitzonderingen zoals
gehuwd zijn met een persoon die de verkregen nationaliteit bezit) leidt echter tot automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit. Om Nederlanders in het VK die zich
klem voelden zitten tegemoet te komen is in de Tweede
Kamer een initiatief voorstel van Rijkswet ingediend dat
op 30 juni 2020 is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit
wetsvoorstel regelt dat Nederlanders die de Britse nationaliteit aanvragen tussen 23 juni 2016 en zes maanden na de
datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel door het
verkrijgen van de Britse nationaliteit niet de Nederlandse
nationaliteit verliezen. Het wetsvoorstel is aangenomen
maar de Staatssecretaris heeft op 21 september 2020 laten
weten een inwerkingtredingsbesluit te zullen nemen indien
geen akkoord met het VK is bereikt waarin de rechten van
Nederlanders in VK voldoende zijn gewaarborgd.3 1 Januari
is gepasseerd en het onderwerp is nog niet opnieuw op de
agenda verschenen.

3

162

Het betreft een tijdelijke uitzondering op de verliesgrond van artikel 15 lid
1 onder a. Rijkswet inperking gevolgen Brexit, Kamerstukken I 2020/21, 35
130, M.

4.2
Het Tractaat van Handel en Scheepvaart
Het is een vergeten en vergeeld document: het Tractaat van
handel en scheepvaart tussen Nederland en het Verenigd
Koninkrijk uit 1837.4 Het eerste van de 8 artikelen kan als
volgt worden geparafraseerd:
Er zal wederkeerige vrijheid zijn van handel en scheepvaart tusschen de onderdanen der beide Hooge contracterende partijen ... en (zij) zullen dezelfde regten (en) vrijheden... op het stuk van handel en scheepvaart genieten,
welke ... aan de onderdanen der meest begunstigde natie
toegestaan zijn.
Op het eerste gezicht lijkt het Tractaat geen migratierechten
te bieden (of het handelsrechten biedt laat ik graag aan de
specialisten over). Toch gingen veel vreemdelingenadvocaten op 1 januari, toen de rookwolken waren opgetrokken
en het personenverkeer was gesneuveld, koortsachtig op
zoek naar dit stokoude verdrag. Andere oude verdragen
met Japan, de VS, resp. Bolivia geven zelfstandigen recht
op verblijf met voorbijgaan aan het moeizame puntensysteem – kort gezegd hebben deze genoeg aan een inschrijving in de KvK en een banktegoed van € 4.500,-. We moeten
afwachten of het Tractaat dezelfde toepassing gaat krijgen.

5.

Conclusie

Voor de Britten die vóór 1 januari 2021 in Nederland waren
of als grensarbeider werkten is een adequaat regime ingevoerd met het TA, wat in de praktijk ook heel aardig lijkt te
worden uitgevoerd. De TCA biedt Britten voor de toekomst
veel minder, maar ook weer niet helemaal niets. Je kunt
zeker niet zeggen dat de poort dicht is voor handel waarbij
mobiliteit van natuurlijke personen vereist is. De TCA gaat
een vaak geraadpleegde bron worden voor wie zich met die
mobiliteit bezighoudt.

4

Tractaat van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, 's-Gravenhage, 27-10-1837 - BWBV0006617.
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3.

In vervolg op:
‘Brexit: belasting, accijnzen, heffingen’ Bb 2016/75.

1.

Inleiding

In onze fiscaal getinte bijdrage aan het toenmalige Themanummer Brexit van november 2016 schreven Douma en
ik dat het nog ongewis was of het Verenigd Koninkrijk (VK)
de Europese Unie (de Unie) daadwerkelijk zou verlaten en
zo ja, of er wel een samenwerking met de Unie zou komen
en zo ja, in welke vorm dat zou geschieden.2 Ruim vier jaar
later is duidelijk geworden dat de Brexit inderdaad werkelijkheid is geworden. Aanvankelijk is op 17 oktober 2019
een Terugtrekkingsakkoord gesloten (Withdrawal Agreement). Als gevolg daarvan maakte het VK sinds 1 februari
2020 al geen onderdeel meer uit van de Unie. Gedurende
het verdere verloop van 2020 werd het VK voor grote delen
van het fiscale recht echter gelijkgesteld met een lidstaat. In
het overgangsjaar 2020 waren de gevolgen voor het fiscale
recht dus nog niet echt voelbaar. Er werd gedaan alsof het
VK nog bij de Unie hoorde teneinde een vorm van samenwerking te vinden tussen de Unie en het VK. Die samenwerking is er uiteindelijk op 24 december 2020 gekomen met
de Handels- en samenwerkingsovereenkomst (Trade and
Cooperation Agreement; TCA). Deze is per 1 januari 2021 in
werking getreden.

2.

Terugtrekkingsakkoord 2019

Als gevolg van het Terugtrekkingsakkoord 2019 werd gedaan alsof het VK nog een lidstaat was. Het VwEU was in
feite tot 31 december 2020 van toepassing. Zo heeft de
Engelse rechter op 14 december 2020 nog een prejudiciële
vraag gesteld aan het HvJ EU over intragroupdividenden in
Gallaher Limited.3
Hoewel de samenwerking tussen de Unie en het VK vanaf
2021 wordt geregeerd door de Handels- en samenwerkingsovereenkomst is het van belang om vast te stellen dat het
Terugtrekkingsakkoord 2019 enige bepalingen bevat met
overgangsrecht op het gebied van natuurlijke personen.
Inwoners van het VK in relatie tot een EU-lidstaat en inwoners van de EU in relatie tot het VK die op 31 december
2020 bepaalde rechten genoten voortvloeiende uit het Terugtrekkingsakkoord, kunnen daar onder omstandigheden
aanspraak op blijven maken.

1

Prof. dr. H. Vermeulen is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van
Amsterdam en tevens werkzaam bij PwC.
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S.C.W. Douma en H. Vermeulen, ‘Fiscaal recht: Brexit: belasting, accijnzen,
heffingen’, in: Themanummer Brexit, Bb 2016/75, p. 261-262.
C-707/20.
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Handels- en samenwerkingsovereenkomst
2020

3.1
Inleiding
Vanaf 1 januari 2021 worden de relaties tussen de Unie en
het VK geregeerd door de Handels- en samenwerkingsovereenkomst. Dit is een zeer omvangrijk document. Binnen het
bestek van deze bijdrage zal ik daarom stilstaan bij een beperkt aantal onderwerpen. Dit zijn de volgende:
1. Staatsteun;
2. Richtlijnen;
3. Vrijheden;
4. Juridische status in procedures;
5. Douane.
3.2
Staatssteun
Tot 31 december 2020 bleven de staatssteunregels van
art. 107-109 VwEU van kracht. De Commissie, het Gerecht
en Hof van Justitie blijven bevoegd om de naleving van die
regels te bewaken over feiten die vóór 1 januari 2021 plaatsvonden. Wel dient de Commissie nieuwe zaken binnen een
periode van 4 jaar aan te zwengelen.
Vanaf 1 januari 2021 gelden de Europese staatssteunregels
ingevolge art. 107-109 VwEU niet meer in relatie tot het VK,
zij het dat er een belangrijke uitzondering geldt op grond
van het Noord-Ierse Protocol (waarover later meer). Het VK
zal eigen regels in het leven roepen om subsidie aan controle te onderwerpen volgens beginselen genoemd in het
Handels- en samenwerkingsovereenkomst. Die beginselen
zijn vergelijkbaar met het Unierechtelijke staatssteunconcept. Vanwege het ontbreken van staatssteunregels dient
het VK dus een nationale regeling te implementeren die de
subsidiecontrole bewaakt. Het begrip subsidie zal vergelijkbaar zijn het begrip steun in de zin van art. 107 VwEU.
Bepaalde subsidies zullen per definitie verboden zijn, vergelijkbaar met de regels van de WHO.
Het Noord-Ierse Protocol is een belangrijke uitzondering
op het uitgangspunt dat de Europese staatssteunregels niet
meer gelden in de relatie tot het VK. De staatssteunregels
blijven toch van toepassing richting het VK voor zover de
handel kan worden beïnvloed tussen Noord-Ierland en de
Unie. Wel is vereist een causaal verband tussen de steun
en Noord-Ierse ondernemingen. Zelf denk ik aan het voorbeeld waarbij een Engelse bank een lening verstrekt aan een
Noord-Ierse onderneming die op haar beurt handel drijft
met de Unie. Zie goed, dat vereiste van de beïnvloeding van
de handel in het fiscale recht tot nu toe in de jurisprudentie
van het HvJ EU een vrij lichte eis is.
Geschillen tussen de EU en het VK over de uitvoering van
de Handels- en samenwerkingsovereenkomst kunnen in
arbitrage worden voorgelegd aan een scheidsgerecht. Dat
mag echter niet oordelen over de vraag of individuele subsidies voldoen aan de voorwaarden van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst en evenmin of in individuele
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gevallen het terugvorderingsmechanisme juist is toegepast.4 Het zijn dus de lokale (Engelse) rechters die moeten
beslissen of een subsidie onrechtmatig is. Voor de fiscaliteit
is het van belang om vast te stellen dat in het geval waarin
een subsidie voortvloeit uit een handeling van het Engelse
Parlement er geen terugbetaling is vereist. Er is dus louter
sprake van uitsluitend toekomstige werking. Zie goed dat
bij belastingen het Engelse Parlement altijd een rol speelt.
Het effect is dus vergelijkbaar met de regels die gelden in de
relatie tussen de Unie en Zwitserland: er is géén recovery.
3.3
Richtlijnen
In de Unie zijn de indirecte belastingen (accijnzen, btw, overdrachtsbelasting) in vergaande mate geünificeerd, zoals
het Communautaire Douane Wetboek, of geharmoniseerd,
zoals de BTW-richtlijn. De directe belastingen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting) zijn
nauwelijks geharmoniseerd, omdat de lidstaten op dit terrein hun soevereiniteit hebben behouden. Lidstaten zijn exclusief bevoegd om de criteria voor de belastingheffing vast
te stellen: van wie, waarover en tegen welk tarief. De Grote
Kamer van het HvJ EU heeft dat onlangs nog duidelijk gemaakt in de zaken Tesco, Vodafone en Google Ireland.5 Om
maatregelen te treffen op het gebied van de directe belastingen is unanimiteit vereist.6 Slechts enkele richtlijnen zijn
tot stand gekomen, die bovendien zien op vennootschappen
en niet op natuurlijke personen, zoals de moederdochterrichtlijn, de interest- en royaltyrichtlijn, de fusierichtlijn
en de antibelastingontwijkingsrichtlijnen (ATAD 1 en 2).
Ook belangrijk is de Administratieve Bijstandsrichtlijn
(Directive on Administrative Cooperation; DAC).
Thans gelden (genoem)de richtlijnen niet meer in de relatie
tot het VK. Dit heeft grote gevolgen. Hier bespreek ik die
richtlijnen die van belang zijn voor de directe belastingen.
In onderdeel 3.6 ga ik in op de indirecte belastingen.
Het VK heeft de meldingsplicht van potentieel agressieve
belastingconstructies (DAC6) vrijwel geheel buiten toepassing verklaard. Daarom geldt de vrijstelling dat een andere EU-intermediair meldt, niet meer voor een Engelse
intermediair. Wel heeft het VK zich gecommitteerd om ten
minste de OESO-standaarden op dit gebied te eerbiedigen.
Aangezien de betreffende OESO-standaard (het definitieve
rapport inzake OESO Actieplan 12), verder gaat dan DAC6,
zal slechts een meldingsplicht die verband houdt met wezenskenmerk D wel gehandhaafd blijven. Ook is van belang
dat het VK al zogenoemde DOTAS-regels heeft (Disclosure
of tax avoidance schemes; DOTAS). De minimumstandaard
van de OESO, die het VK eerbiedigt, geldt daarnaast voor de
informatie-uitwisseling van rulings, Country-by-Countryreporting (CbCr) en financiële gegevens (CRS).7 DAC2, DAC3
en DAC4 zullen dus een Engelse evenknie krijgen.

4
5
6
7
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Buiten het terrein van de Administratieve Bijstandsrichtlijn
is van belang dat de moederdochterrichtlijn, de interest- en
royaltyrichtlijn, de fusierichtlijn en de antibelastingontwijkingsrichtlijnen niet meer gelden in de relatie tot het VK (en
Gibraltar). Dit betekent dat voor bronbelastingen op dividenden, rente en royalty’s teruggevallen moet worden op
bilaterale verdragen, zoals het belastingverdrag NederlandVerenigd Koninkrijk. De Handels- en samenwerkingsovereenkomst bepaalt ook dat een dergelijke belastingverdrag
voorrang heeft boven de Handels- en samenwerkingsovereenkomst.8 Voor betalingen vanuit het VK geldt echter dat
de interest- en royaltyrichtlijn op zo een wijze in de Engelse
wetgeving is geïmplementeerd dat niet van belang is dat de
ontvanger in een lidstaat is gevestigd. Rente en royaltybetalingen aan de Unie kunnen derhalve vrij van bronheffing
worden gedaan (ongeacht het belastingverdrag). Daarnaast
kent het VK in beginsel geen dividendbelasting. Dit is anders indien sprake is van dividendbetaling door een UK
REIT (Real Estate Investment Trust). Het belastingverdrag
Nederland-Verenigd Koninkrijk bevat op dit punt specifieke
bepalingen.9
Ook zal de fusierichtlijn niet meer gelden. Vooral op aandeelhoudersniveau heeft dat gevolgen. Zie art. 3.55, 3.56 en
3.57 Wet IB 2001, die op grond van art. 8 lid 1 Wet VPB 1969
ook in de sfeer van de vennootschapsbelasting gelden. Kort
en goed gaat de eis van de verwerving van de aandelen in de
vennootschap die wordt verkregen als gevolg van de fusie of
reorganisatie van ‘meer dan de helft’ (EU/EER) naar ‘alle of
nagenoeg’, nu het VK immers onverkort als derde land heeft
te gelden.
3.4

Vrijheden

Vrijheid van kapitaal
Met betrekking tot derde staten spelen de Europese vrijverkeersbepalingen in beginsel geen rol. Een uitzondering
geldt uiteraard voor de vrijheid van kapitaal- en betalingsverkeer. Immers, die geldt ook ten opzichte van derde
landen. Wel verdient opmerking dat het HvJ EU de lidstaten
meer ruimte geeft om een rechtvaardiging voor een belemmering te geven met een beroep de noodzaak om de doeltreffendheid van de fiscale controles te waarborgen.10 Een
gemeenschappelijk juridisch kader, zoals dat geldt voor de
betrekkingen tussen de lidstaten, ontbreekt immers. Niet
het VwEU geldt maar de Handels- en samenwerkingsovereenkomst. Het kapitaalverkeer naar of uit derde landen
vindt daarom plaats in een andere juridische context dan
het kapitaalverkeer binnen de Unie. Ook geldt de standstillbepaling ex art. 64 VwEU.
Bijzonder is dat de Handels- en samenwerkingsovereenkomst een eigen non-discriminatiebepaling bevat.11 Grensoverschrijdende investeringen mogen niet slechter worden
behandeld dan binnenlandse investeringen. Echter, dit geldt

Zie nader M. van Wanroij, ‘Brexit: gevolgen voor mededinging, staatssteun
en aanbestedingen’, in: Themanummer Brexit, Bb 2021/42, p. 181-183.
HvJ EU 3 maart 2020, C-323/18 (Tesco), HvJ EU 3 maart 2020, C-75/18 (Vodafone) en HvJ EU 3 maart 2020, C-482/18 (Google Ireland).

8
9

Art. EXC.2 Handels- en samenwerkingsovereenkomst.
H. Vermeulen, ‘REITS in het Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk 2008’,
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) 2010/2202, p. 1-6.

Art. 115 VwEU.
Art. 5.2. Handels- en samenwerkingsovereenkomst.

10
11

Hof van Justitie EU 28 oktober 2010, nr. C-72/09 (Rimbaud).
Art. SERVIN.2.3 Handels- en samenwerkingsovereenkomst.
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alleen voor EU als lidstaat van ontvangst, althans zo vat
ik art. SERVIN.2.3 lid 2 op. De vraag is of in deze bepaling
ook een vrijheid van vestiging kan worden gelezen, ik kom
daarop terug. Voor nu houd ik het ervoor dat ten minste het
uitgangspunt van vrij kapitaalverkeer onverkort geldt in de
relatie tot het VK en wel in die zin dat genoemde non-discriminatiebepaling de standstill-bepaling buiten spel zet.
Derhalve kan een beperking inzake het kapitaalverkeer niet
worden gerechtvaardigd door de stelling dat die beperking
verband houdt met zogenoemde directe investeringen of
het verrichten van financiële diensten of de toelating van
waardepapieren tot de kapitaalmarkten of dat de beperking
al een op 31 december 1993 bestaande beperking was.
Most Favoured Nation Clause
Verder bevat de Handels- en samenwerkingsovereenkomst
een Most Favoured Nation (MFN) Clause.12 Voor het fiscale
recht is deze echter uitgezonderd, zodat ik deze verder laat
rusten.
Vrijheid van vestiging?
Anders dan de vrijheid van kapitaalverkeer heeft de vrijheid van vestiging geen derdelandwerking. Echter, mogelijk
kan genoemde non-discriminatiebepaling zo worden uitgelegd dat die ook een vrijheid van vestiging bevat. Deze bepaling heeft het immers over een gelijke behandeling van
investeringen. Vooralsnog is mij dit nog niet duidelijk. Een
werking gelijk met die van de vrijheid van kapitaalverkeer
is onder meer van belang voor de zogenoemde Papillon-fiscale eenheid, de zogenoemde Groupe Steria-fiscale eenheid
en de aangepaste liquidatieverliesregeling. Die laatste kent
thans (sinds 2021) een territoriale eis (een liquidatieverlies van meer dan € 5 miljoen is alleen mogelijk binnen de
Unie).13 De onduidelijkheid of de non-discriminatiebepaling
zo moet worden uitgelegd dat die ook een vrijheid van vestiging bevat, houdt mede verband met de vraag of een onderdaan wel een beroep kan doen op de Handels- en samenwerkingsovereenkomst. Dat zal ik nu behandelen.
3.5
Juridische status in procedures
De Handels- en samenwerkingsovereenkomst bevat bepalingen over de uitlegging ervan. Zo moet de Handels- en
samenwerkingsovereenkomst worden geïnterpreteerd in
overeenstemming met de beginselen van internationaal
publiekrecht, inclusief de beginselen van het Verdrag van
Wenen.14 In zoverre is er niets bijzonders te melden. Wel
uitzonderlijk is de bepaling dat de Handels- en samenwerkingsovereenkomst geen directe werking heeft. Ik citeer de
betreffende bepaling:15
‘Without prejudice to Article MOBI.SSC.67 [Protection
of individual rights] and with the exception, with regard to the Union, of Part Three [Law enforcement and
judicial cooperation], nothing in this Agreement or any
12
13

Art. SERVIN.2.4 Handels- en samenwerkingsovereenkomst.
Art. 13d(2)(a) en 15i(4) Wet VPB 1969.

14
15

Art. COMPROV.13 Handels- en samenwerkingsovereenkomst.
Art. COMPROV.16 Handels- en samenwerkingsovereenkomst.
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supplementing agreement shall be construed as conferring rights or imposing obligations on persons other
than those created between the Parties under public
international law, nor as permitting this Agreement or
any supplementing agreement to be directly invoked in
the domestic legal systems of the Parties.’
Hier staat met zoveel woorden te lezen dat de overeenkomst
niet zo kan worden uitgelegd dat deze rechten geeft of verplichtingen oplegt aan andere personen dan de contractsluitende partijen, en dat niet wordt toegestaan dat de op
overeenkomst een rechtstreeks beroep kan worden gedaan
in de juridische ordes van die partijen. Als ik het goed zie, is
dit iets anders dan wat wij gewend zijn in ons monistische
stelsel. Op de voet van art. 94 Grondwet moeten nationale
bepalingen immers wijken voor daarmee niet-verenigbare
bepalingen in belastingverdragen, volkenrechtelijke of Europeesrechtelijke regelingen indien die bepalingen onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk aangeven welke rechten
gelden voor burgers tegenover de staat, zodra bekendmaking van die bepalingen heeft plaatsgevonden in het Tractatenblad (directe werking).
In geval van een normaal belastingverdrag (of het VwEU) zal
de directe werking tot gevolg hebben dat de Nederlandse
regels buiten spel worden gezet en voorrang wordt gegeven
aan het hogere internationale recht. Een belastingverdrag
wordt dan ook wel gezien als een overeenkomst tussen twee
(of meer) staten die het effect heeft van een (groot) derdenbeding. Een dergelijke overeenkomst wordt juist met het
oog op de rechten van de burgers gesloten; burgers die geen
partij bij de overeenkomst zijn. Dit gegeven van directe werking lijkt buiten spel te worden gezet door de hiervoor geciteerde bepaling uit de Handels- en samenwerkingsovereenkomst. De vraag is dan ook of een belastingplichtige van een
EU-lidstaat zich voor zijn nationale rechter kan beroepen op
de hiervoor behandelde non-discriminatiebepaling.16 Dat
dit zou moeten kunnen, lijkt de oude lijn van het HvJ EU te
zijn.17 De vraag of in die non-discriminatiebepaling ook de
vrijheid van vestiging is vervat zou in zoverre een academische kunnen blijven. Maar mogelijk schieten de beginselen
van internationaal publiekrecht, inclusief de beginselen
van het Verdrag van Wenen,18 te hulp. In meer recente jurisprudentie van het HvJ EU19 ziet men mogelijk een beweging van het Hof om tot een Unierechtelijke uitlegging van
bilaterale verdragen te komen.20 Het HvJ EU komt daarom
misschien wel tot een directe werking van de non-discriminatiebepaling. Het is afwachten hoe (nationale) rechters dit
zullen beoordelen. Wat hier ook van zij, bij gebreke aan directe werking van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst zullen belastingplichtigen zich moeten verlaten op
de non-discriminatiebepaling in belastingverdragen, zoals
art. 24 belastingverdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk.

16
17
18

Art. SERVIN.2.3 Handels- en samenwerkingsovereenkomst.
Hof van Justitie EU 1 maart 2005, nr. C-377/02 (Van Parys).
Art. COMPROV.13 Handels- en samenwerkingsovereenkomst.

19
20

Vgl. Hof van Justitie EU 26 februari 2019, nr. C-581/17 (Wächtler).
H. Vermeulen, ‘Comments on Professor Yariv Brauner’s Lecture “The True
Nature of Tax Treaties”’, Bulletin for International Taxation, 2020/74.
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De reikwijdte van dergelijke non-discriminatiebepaling is
echter veel beperkter dan die van de Europese vrijverkeersbepalingen.
3.6
Douane
Ook op het gebied van de indirecte belasting (accijnzen,
btw, overdrachtsbelasting) is het nodige veranderd. Door
de vergaande unificering (Communautair Douane Wetboek)
en harmonisatie (BTW-richtlijn) vormt de Unie een interne
markt zonder binnengrenzen. De grens met het VK was in
feite al per 1 februari 2020 hersteld met het Terugtrekkingsakkoord 2019, maar door te doen alsof het VK nog als lidstaat
had te gelden, werd de bestaande praktijk voortgezet. Dat is
vanaf 1 januari 2021 geheel anders. Het VK wordt niet meer
geacht deel uit te maken van de douane-unie. Ook geldt de
BTW-richtlijn niet meer. Dit impliceert dat bij in- en uitvoer
douaneformaliteiten moeten worden vervuld en dat goederenverkeer aan douanecontroles onderworpen worden
en dat invoerrechten geheven worden. De geïnteresseerde
lezer verwijs ik verder graag naar de bijdrage van Kanters
over de vrijheid van goederen elders in dit nummer.21

4.

Afsluitende opmerkingen

Vanaf 1 januari 2021 is het VK ook materieel geen lidstaat
meer. Er wordt niet meer ‘alsof’ gedaan. Het gevolg is dat het
VwEU (staatsteun en de vrijverkeersbepalingen) en richtlijnen niet meer gelden in de relatie tot het VK. Thans wordt
deze relatie geregeerd door de Handels- en samenwerkingsovereenkomst, zij het dat het Terugtrekkingsakkoord 2019
enig overgangsrecht bevat waardoor dit akkoord na-ijlt voor
bepaalde bestaande rechtsverhoudingen van natuurlijke
personen. Door het herstellen van de buitengrens met het
VK moeten bij in- en uitvoer weer douaneformaliteiten vervuld, wordt het goederenverkeer weer aan douanecontroles
onderworpen en worden invoerrechten geheven. Hoewel
het VwEU niet geldt vormt het Noord-Ierse Protocol een uitzondering op het gebied van staatssteun. Een uitzondering
op het gebied van de vrijverkeersbepalingen is de vrijheid
van kapitaalverkeer. Hoewel die altijd al ten opzichte van
derde landen geldt, lijkt het belang van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst er in gelegen dat de standstillbepaling ex art. 64 VwEU buiten spel wordt gezet. Mij is
niet geheel duidelijk of een vrijheid van vestiging op basis
van een gelijke behandeling neergelegd in de non-discriminatiebepaling van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst kan gelden. Voor zover dat al het geval is, lijkt het
ontbreken van directe werking roet in het eten te gooien. Ik
ben benieuwd hoe de rechter hiermee om zal gaan.

21
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L. Kanters, ‘BREXIT: de effecten van de oorsprongsregels’, in: Themanummer Brexit, Bb 2021/32, p. 144-146.
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1.

Inleiding

Met betrekking tot de internationale regels voor (1) de bevoegdheid van een rechter in het VK, (2) de erkenning van
een gerechtelijke uitspraak uit het VK in Nederland (en andersom), en (3) de gevolgen van een faillissementsprocedure in de VK voor vermogen in Nederland (en andersom),
is veel veranderd met de Brexit. In de rechtspraktijk en in
de doctrine was in de loop van 2020 veel aandacht besteed
aan de benodigde maatregelen om te waarborgen dat er een
kader zou blijven voor de bevoegdheid van rechters in het
VK en het vrije verkeer van uitspraken. Toen bleek dat de
EU-UK Trade and Cooperation Agreement van 30 december
2020 helemaal niets regelde op dit punt en er geen enkel
woord aan wijdde, was de verbazing groot.
Binnen de Europese Unie bepalen verordeningen in welke
EU-lidstaat een civiele procedure gevoerd kan worden of
een faillissement kan worden uitgesproken, en ook onder
welke voorwaarden uitspraken van bevoegde rechters
worden erkend in andere EU-lidstaten, behoudens uitzonderlijke gevallen. Het gaat in het bijzonder om de (per 2015
gewijzigde) EEX-Verordening, die buiten Nederland meestal
de Brussels Regulation (Recast) wordt genoemd en soms
Brussel I bis.2 Van belang is ook het (vernieuwde) Verdrag
van Lugano (van 30 oktober 2007), dat in het verlengde van
deze verordening ligt, en vergelijkbare regels geeft in de relatie van de EU-lidstaten tot Denemarken, Noorwegen, IJsland en Zwitserland (alle EFTA landen, behoudens Liechtenstein).3 Wat faillissementsprocedures betreft gaat het om
de (herziene) EU Insolventieverordening van 2015, die van
toepassing is in alle EU-lidstaten behoudens Denemarken.4
Sinds de Brexit is het VK niet langer een EU-lidstaat en daardoor zijn de Europese verordeningen inzake de bevoegdheid
van rechters en de erkenning van uitspraken in andere EUlidstaten niet langer van toepassing wat Engelse rechters en
uitspraken betreft. Er zijn wel enige verdragen die relevant
zijn, maar deze bieden maar beperkt soelaas, ofwel doordat
ze (nog) niet van kracht zijn in de relatie tot het VK, ofwel
doordat ze een beperkte reikwijdte hebben, ofwel doordat
bijzondere voorwaarden gelden. We moeten dus sinds de
Brexit vaker terugvallen op algemene regels van Nederlands
1
2

Prof. mr. T.H.D. Struyken is advocaat te Amsterdam, partner bij NautaDutilh en hoofdredacteur van dit blad.
Verordening (EU) 2012/1215 van 12 december 2012.

3
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Verdrag van Lugano uit 1988, gewijzigd op 30 oktober 2007.
Verordening (EU) 2015/848 van 20 mei 2015.
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internationaal privaatrecht om vast te stellen in welke gevallen de Nederlandse rechter zich onbevoegd zal verklaren
ten gunste van een Engelse rechter, en onder welke voorwaarden uitspraken van Engelse rechters in Nederland
worden erkend. En ook om vast te stellen welke gevolgen
worden toegekend aan insolventieprocedures in het VK.
Een probleem is dat er veel discussie is over welke verdragen en regels op dit moment van toepassing zijn. De belangen zijn groot en het verschil van inzicht navenant. In
deze bijdrage wordt voor vier onderwerpen de stand van
zaken weergegeven, gevolgd door een kort overzicht van de
discussies over de toepasselijkheid van de betreffende regels en verdragen. Eerst wordt aandacht besteed aan (1) de
gronden voor bevoegdheid van de rechter, (2) dan aan de
overeenkomst inzake de bevoegde rechter (forumkeuze),
(3) dan aan erkenning van gerechtelijke uitspraken, en tenslotte (4) aan insolventieprocedures.

2.

Bevoegdheid rechter

Status
Zeker is dat de (per 2015 gewijzigde) EEX-Verordening niet
meer van toepassing is op procedures die worden ingesteld
sinds 1 januari 2021. Hiermee is het vrijwel alles omvattende kader voor de vaststelling welke rechter bevoegd is,
en voor de erkenning van uitspraken, weggevallen. Het is
dus onzeker in welke gevallen een rechter in een EU-lidstaat
zich onbevoegd zal verklaren ten gunste van een rechter
in het VK, of een uitspraak van een rechter in het VK zal
erkennen, en, andersom, of een rechter in het VK zich onbevoegd moet verklaren ten gunste van een rechter in een
EU-lidstaat of een uitspraak van een rechter in een EU-lidstaat zal erkennen.
Zeker is ook dat het Verdrag van Lugano,5 dat het brede regelgevende kader van de EEX-Verordening doortrekt naar
de EFTA-landen, nog niet van toepassing is in de relatie tot
het VK. Het VK heeft op 8 april 2020 het formele verzoek gedaan om te worden toegelaten tot het Verdrag van Lugano.6
Daarvoor is nodig dat alle verdragslanden, met inbegrip van
de EU, unaniem instemmen. Wat de EU betreft had iedereen
verwacht dat de EU-UK Trade and Cooperation Agreement
van 30 december 2020 zou voorzien in een toezegging van
de EU om het VK toe te laten tot het Verdrag van Lugano,
maar dat was niet het geval. Het is daarmee nog een open
vraag of en wanneer de EU naast alle andere verdragslanden
(Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zwitserland) met toetreding van het VK in zal stemmen. Instemming van de EU
zal afhankelijk zijn van de uitkomst van onderhandelingen

5
6

Het verdrag van Lugano uit 1988, geheel gewijzigd in 2007.
Conform art. 69 lid 1 Lugano.
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over diverse onderwerpen.7 Mocht de EU uiteindelijk instemmen met toetreding van het VK tot het Verdrag van
Lugano, dan zal er opnieuw een breed raamwerk zijn voor
beantwoording van de vraag welke rechter bevoegd is en
onder welke voorwaarden een uitspraak van een rechter
wordt erkend in alle verdragslanden.
Er zijn echter belangrijke verschillen tussen de EEX-Verordening die geldt sinds 10 januari 2015 en het Verdrag van
Lugano, dat sterk lijkt op de eerdere EEX-Verordening van
2001 die geldt sinds 1 maart 2002. Een belangrijk verschil is
dat het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) geen rechtsmacht
heeft over het Verdrag van Lugano en dus niet meer door
middel van prejudiciële vragen aan het HvJ EU een bindend
oordeel gekregen kan worden over uitleg van de regels van
dit Verdrag. Dit kan van belang zijn als de rechters in het VK
aan de regels van het Verdrag van Lugano een uitleg geven
die afwijkt van de regels in de EU, zeker als die afwijking op
een of andere wijze in het voordeel van het VK uitvalt, in die
zin dat rechtsmacht wordt aanvaard door de Engelse rechter
in gevallen waarin rechters in andere verdragsstaten terughoudender zijn.
Een ander verschil is dat de 2015 versie van de EEX-Verordening een oplossing geeft voor een probleem dat was ontstaan
onder de 2001 versie en de daarmee overeenstemmende
regel in het Verdrag van Lugano: de zogenaamde Italiaanse
torpedo. Hiermee wordt gedoeld op een doelbewuste poging tot het frustreren van de regels inzake rechtsmacht.
Het uitgangspunt was dat de rechter in de lidstaat waar een
procedure het eerst is aangebracht, zelf moet beoordelen
of deze bevoegd was; zolang deze rechter geen oordeel had
gegeven, moesten rechters in andere lidstaten afwachten.
Door een procedure in Italië te beginnen, waar procedures
notoir traag verlopen, moesten rechters in andere lidstaten,
ook een rechter die door partijen als exclusief bevoegd was
aangewezen, afwachten. Deze truc is onschadelijk gemaakt
in de 2015 versie van de EEX-Verordening, doordat de exclusief gekozen rechter niet langer hoeft af te wachten wat
de rechter in een andere lidstaat beslist ten aanzien van de
bevoegdheid om de zaak te beoordelen. Als het Verdrag van
Lugano de verhouding tot het VK gaat beheersen, zal het VK
nog wel last kunnen houden van Italiaanse torpedo’s in andere verdragslanden.
Commuun Nederlands IPR
Nu op dit moment de EEX-Verordening wat het VK betreft
niet langer van toepassing is, en het Verdrag van Lugano
nog niet van toepassing is, bepalen de regels van Nederlands internationaal privaatrecht (het commune IPR) of
een Nederlandse rechter zich onbevoegd zal verklaren ten
gunste van een rechter in het VK, of een uitspraak van een
rechter in het VK zal erkennen in Nederland en onder welke
voorwaarden. Het gaat dan om gevallen waarin de gedaagde
woonplaats heeft buiten de EU of de Lugano verdragslanden,
zoals nu het VK. Als de gedaagde wel woonplaats heeft in

7
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Frankrijk heeft bij monde van de minister van justitie (Eric DupontMoretti) op 11 februari 2021 in het Franse parlement kenbaar gemaakt
zich te verzetten tegen toetreding van het VK.

een EU-lidstaat, is de EEX-Verordening van toepassing. Als
echter een gedaagde met woonplaats in het VK voor een
Nederlandse rechter wordt gedaagd, zal de Nederlandse
rechter op basis van art. 6 t/m 14 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) beoordelen of de Nederlandse
rechter bevoegd is. Het kan zijn dat de Nederlandse rechter
zich op basis van deze Nederlandse bevoegdheidsregels
onbevoegd verklaart ten gunste van een Engelse rechter,
maar voor de Engelsen komt dit neer op onzeker afwachten,
want de Nederlandse rechter kan op basis van het eigen Nederlandse IPR mogelijk beslissen toch zichzelf bevoegd te
achten.
Discussie
Het vacuüm waarin de internationale regelgeving inzake de
bevoegdheid van een rechter verkeert, heeft het EEX-verdrag van Brussel uit 1968 opnieuw in beeld gebracht.8 Door
verschillende IPR-geleerden, vooral in Engeland, wordt verdedigd dat het EEX-Verdrag uit 1968 steeds van kracht is gebleven, onder meer doordat het in een aantal bijzondere betrekkingen met gebiedsdelen buiten de EU van toepassing
is gebleven en doordat dit verdrag nooit opgezegd zou zijn.
Enigszins twijfelachtig is dit wel, want in de eerste EEX-Verordening is in art. 68 lid 1 bepaald dat de verordening in de
betrekkingen tussen de lidstaten in de plaats kwam van het
EEX-Verdrag van 1968. Ondertussen stelt de Engelse regering zich op het standpunt dat dit verdrag niet langer van
toepassing is, zo blijkt uit een mededeling van de Engelse
Regering aan de Europese Raad van 29 januari 2021.9 Niet
alle IPR geleerden vinden dat hiermee het pleit is beslecht,
op de grond dat het internationale verdragenrecht niet zomaar toelaat dat een verdrag eenzijdig wordt opgezegd. Wat
wel uit het internationale verdragenrecht voortvloeit, is ook
niet aanstonds duidelijk. De bedoeling van de verdragsstaten ten tijde van het sluiten van het verdrag speelt een grote
rol. Daarbij zal relevant zijn of de relevante verdragsstaten
ten tijde van het instemmen met de eerste EEX-Verordening
hebben beoogd dat de – toen reeds verouderde – regeling
in het EEX-Verdrag 1968 zou gaan herleven in de relaties
die waarop die EEX-Verordening zag, in een (toen nogal onwaarschijnlijk) scenario dat die verordening niet meer van
toepassing zou zijn.
Als het EEX-Verdrag 1968 nog wel van toepassing zou zijn,
doordat het is gaan herleven of althans nooit is opgezegd,
dan zouden de bevoegdheid van Engelse rechters en de erkenning van Engelse uitspraken worden beheerst door regels die binnen de EU inmiddels nogal grondig zijn gewijzigd
8

In Nederland bekend als het EEX-Verdrag 1968 (Trb. 1969, 101, laatstelijk
gewijzigd op 2 mei 1999) en soms als het Verdrag van Brussel, in het buitenland als de Brussels Convention, van 1968. In 2001 vervangen door de
oorspronkelijke EEX-Verordening (die op 1 maart 2002 van kracht is geworden), die later diverse keren is gewijzigd, laatstelijk met de Brussel I Regulation (recast) van 2012, die van kracht is geworden per 10 januari 2015.
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De tekst luidt: “The Government of the United Kingdom hereby notifies
the Secretary-General of the Council of the European Union that it considers that the Brussels Convention 1968 and the 1971 Protocol, including
subsequent amendments and accessions, ceased to apply to the United
Kingdom and Gibraltar from 1 January 2021, as a consequence of the United Kingdom ceasing to be a Member State of the European Union and of
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met de omzetting naar de EEX-Verordening. Ook merkwaardig zou zijn dat het herleefde Verdrag van 1968 niet
van toepassing zou zijn in de relatie tussen het VK en alle
huidige EU-lidstaten, doordat landen die op 1 mei 2004 zijn
toegetreden tot de EU (Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije,
Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovakije, en Slovenië) of op
1 januari 2007 (Bulgarije en Roemenië) of Kroatië in 2013,
nooit partij zijn geweest bij het Verdrag van 1968. Wordt het
Verdrag van Lugano echter van kracht, dan geldt dit verdrag
ook in al deze landen, aangezien deze landen nu EU-lidstaat
zijn en de EU-verdragsstaat van het Verdrag van Lugano is.

3.

Forumkeuze

Status
De mogelijkheid voor partijen om overeen te komen welke
rechter internationaal bevoegd zal zijn, is een onderdeel van
de algemene regeling van de bevoegdheid van de rechter.10
Het is ook een onderdeel met een meer zelfstandige status,
doordat met betrekking tot forumkeuze een afzonderlijk
verdrag bestaat: het Haags Verdrag inzake Bedingen van Forumkeuze, van 30 juni 2005, dat is uitonderhandeld binnen
de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht. Het
verdrag is in 2009 door de EU getekend en op 11 juni 2015
geratificeerd door de EU; de EU-lidstaten hebben het verdrag niet ieder afzonderlijk getekend en geratificeerd. Het
verdrag is per 1 oktober 2015 in werking getreden voor alle
EU-lidstaten met uitzondering van Denemarken. Denemarken is later wel zelf toegetreden en het verdrag is daar van
toepassing sinds 1 september 2018. Verder zijn ook Mexico,
Singapore en Montenegro verdragsstaat. De Verenigde Staten hebben het verdrag in 2009 getekend maar nooit geratificeerd. Ook China heeft het verdrag getekend in 2017 maar
nog niet geratificeerd. Verder hebben de Oekraïne en Macedonië het verdrag getekend (maar nog niet geratificeerd),
en heel recent, op 3 maart 2021, ook Israël. Met de Brexit in
het verschiet heeft ook het VK zelf het verdrag getekend en
geratificeerd, zodat het per 1 januari 2021 voor het VK (opnieuw?) in werking is getreden.
Het verdrag is van toepassing op forumkeuzebedingen in
internationale burgerlijke en handelszaken. Krachtens art. 5
van het verdrag is de gekozen rechter in beginsel bevoegd en
krachtens art. 6 dienen rechters van andere verdragsstaten
zich dan in beginsel onbevoegd te verklaren, een en ander
behoudens een aantal uitzonderingen. Het verdrag regelt in
art. 8 bovendien dat een uitspraak van de gekozen rechter
in beginsel wordt erkend in alle andere verdragsstaten.11
Het Verdrag biedt dus in beginsel zekerheid dat de gekozen
10

Zie art. 25 van de EEX-Verordening 2015, dat van toepassing is wanneer
partijen een gerecht van een EU-Lidstaat hebben aangewezen als bevoegde rechter, ongeacht waar hun woonplaats is.

11

Binnen de Haagse Conferentie is nog een verdrag inzake gerechtelijke
uitspraken uitonderhandeld: het Haags Verdrag van 2 juli 2019 inzake
de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken in handelszaken. Dit
nieuwe verdrag regelt erkenning op veel grotere schaal en is niet beperkt
tot erkenning van uitspraken van een rechter die zich op grond van een
forumkeuzebeding bevoegd heeft verklaard, zoals het Verdrag uit 2005.
Het Verdrag van 2019 regelt alleen erkenning en niet ook de internationale
bevoegdheid van rechters. Dit verdrag is nog slechts door Israël, Oekraïne
en Uruguay getekend en treedt vooralsnog niet in werking.
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rechter zich bevoegd zal verklaren en dat alle rechters in andere verdragsstaten zich onbevoegd zullen verklaren.
Praktisch van belang is dat het verdrag blijkens art. 3 alleen van toepassing is op een exclusief forumkeuzebeding.
Daarmee wordt gedoeld op een beding dat de gerechten van
een verdragsstaat als exclusief bevoegde gerechten aanwijst. Een forumkeuzebeding wordt vermoed exclusief te
zijn, in die zin dat wordt vermoed dat partijen hebben bedoeld dat de gekozen rechter exclusief bevoegd zal zijn. In
de praktijk is dat echter niet altijd het geval. Vooral in de
internationale financieringspraktijk komt het veel voor dat
in een financieringsovereenkomst een exclusief bevoegde
rechter wordt gekozen maar dat vervolgens wordt bepaald
dat de financiers de kredietnemer ook voor andere gerechten mogen dagen wanneer die andere gerechten zich op andere gronden bevoegd kunnen verklaren, bijvoorbeeld als
rechter van de woonplaats van de gedaagde kredietnemer.
Een dergelijk forumkeuzebeding wordt eenzijdig exclusief
genoemd, of asymmetrisch. Het Haags Forumkeuze Verdrag 2005 is dan niet van toepassing. Dit heeft tot gevolg
dat minder rechtszekerheid bestaat dat de gerechten in andere verdragslanden dan het land van de gekozen rechter
zich onbevoegd zullen verklaren en ook dat minder zeker
is dat de uitspraak van de gekozen rechter in andere verdragslanden wordt erkend. Dergelijke eenzijdig exclusieve
forumkeuzebedingen verdienen daarom heroverweging,
zeker wanneer het VK op een of andere manier een rol
speelt doordat een partij daar is gevestigd of doordat daar
vermogensbestanddelen gelokaliseerd zijn.
Het Haags Forumkeuze Verdrag 2005 biedt een kader voor
een forumkeuze voor de gerechten in het VK. Wanneer het
verdrag niet van toepassing is, zoals in het geval van een
eenzijdig exclusieve forumkeuzeovereenkomst, is het commune Nederlandse IPR van toepassing. In art. 8 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is de forumkeuze
geregeld voor de gevallen waarin de EEX-Verordening en
het Haags Verdrag niet van toepassing zijn. Deze Nederlandse bepaling biedt in veel gevallen soelaas, doordat een
gekozen Nederlandse rechter zich krachtens lid 1 bevoegd
zal verklaren en een keuze voor een buitenlandse rechter
krachtens lid 2 in veel gevallen ertoe zal leiden dat de Nederlandse rechter zich onbevoegd zal verklaren. Of een buitenlandse rechter zich onbevoegd zal verklaren in geval van
een forumkeuze voor de Nederlandse rechter is uiteraard
niet geregeld in de Nederlandse wet en derhalve onzeker.
Discussie
Zoals bij elk verdrag is ook in het Haags Forumkeuze Verdrag 2005 de werking in de tijd afgebakend: het verdrag
is blijkens art. 16 van toepassing indien de forumkeuze is
overeengekomen nadat het verdrag van kracht is geworden
in het land van de gekozen rechter. Dit betekent in casus
met verdragslanden Nederland en Mexico het volgende: stel
dat Amerikanen in 2021 investeren in een groot project in
Mexico en kiezen voor de Netherlands Commercial Court
als exclusief bevoegde rechter, dan is dat een forumkeuze
voor een rechter in een land waar het Verdrag van toepassing is, zodat rechters in Mexico zich onbevoegd moeten
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verklaren. Als het Verdrag jaren later ook in de Verenigde
Staten van toepassing wordt, zullen ook rechters in de Verenigde Staten zich onbevoegd moeten verklaren in geval
van een geschil tussen de contractspartijen, aangezien
het Verdrag ook van toepassing zal zijn op de forumkeuze
voor Nederland jaren eerder. Bovendien zal een Nederlands
vonnis dan ook op basis van het Verdrag moeten worden erkend in de Verenigde Staten als nieuw verdragsland.
En dit leidt naar een discussie als gevolg van de Brexit. De
vraag is opgekomen per welke datum het VK als verdragsland heeft te gelden: per 1 januari 2021? Of al eerder, per
1 oktober 2015, toen het Verdrag van kracht werd in de
EU? Dat kan nogal een verschil maken voor overeenkomsten met een exclusieve forumkeuze voor Londen die zijn
gesloten tussen 1 oktober 2015 en 31 december 2020. Hierover wordt verschillend gedacht: de Haagse Conference
blijkt ervan uit te gaan dat het Haagse Forumkeuze Verdrag
geldt voor forumkeuzeovereenkomsten aangegaan na 1 oktober 2015.12 De Europese commissie gaat echter uit van de
1 januari 2021 datum.13 Voor het rechtsverkeer is het uiteraard opportuun dat het VK als verdragsland kan worden
aangemerkt sinds het moment dat het Verdrag van toepassing werd in het VK als EU-lidstaat, per 1 oktober 2015 derhalve. Uiteindelijk is dit ook een vraag van internationaal
verdragenrecht.

geldt als een nieuwe procedure, of als een voortzetting
van de procedure in eerste instantie die nog valt binnen de
reikwijdte van de EEX-Verordening. Het antwoord op deze
vraag wordt vermoedelijk bepaald door het procesrecht van
de EU-lidstaat (alsmede het VK) waarin de uitspraak wordt
gewezen, en dat zal weer moeten worden vastgesteld in het
land waar erkenning en tenuitvoerlegging wordt verzocht.
Bij gebreke van enige internationale regeling bepaalt het
commune Nederlandse IPR in hoeverre een uitspraak van
een Engelse rechter in een procedure die is ingesteld na
1 januari 2021, in Nederland wordt erkend. Juist op dit punt
is de wet terughoudend: art. 431 Rv bepaalt dat “beslissingen, door vreemde rechters gegeven” niet in Nederland
ten uitvoer worden gelegd. Dit restrictieve uitgangspunt is
in de Nederlandse rechtspraak wat gecorrigeerd doordat bij
herhaling is geoordeeld dat weliswaar een nieuwe procedure tussen dezelfde partijen moet worden gevoerd, maar
dat daarbinnen groot gewicht toekomt aan het oordeel van
de vreemde rechter. Op deze basis is het waarschijnlijk dat
de Nederlandse rechter gerechtelijke uitspraken uit het VK
zonder nieuwe inhoudelijke behandeling zal overnemen.15
Daarvoor is dan wel een nieuwe procedure nodig, want in
de automatische erkenning en tenuitvoerlegging zonder
nadere formaliteiten, zoals voorzien in de EEX-Verordening
2015, voorziet de Nederlandse wet niet.

4.

Discussie
Er is echter nog een specifiek Nederlandse dimensie: het
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de wederkerige erkenning en tenuitvoerlegging
van vonnissen in burgerlijke zaken, in Den Haag getekend
op 17 november 1967.16 Dit verdrag regelde dat vonnissen in
beginsel werden erkend (nog zonder iets te bepalen over bevoegdheid van de rechters) maar de procedure ervoor was
betrekkelijk complex. Ook bij dit verdrag rijst de vraag of
het nog van toepassing is, of wellicht is herleefd in de relatie
tussen het VK en Nederland.
Relevant is dat de Nederlandse regering ter gelegenheid
van het van kracht worden van het EEX Verdrag van Brussel
uit 1968, op 1 januari 1987, heeft verklaard dat het Verdrag
met het VK van 1967 werd “vervangen” door het EEX Verdrag.17 Daarbij werd ook verklaard dat het Verdrag met het
VK van 1967 “volledig van kracht” bleef in de verhouding
tot Guernsey, Jersey, Man en Hong Kong, alsmede de Nederlandse Antillen en Aruba. Het Verdrag van 1967 is dus voort
blijven bestaan, maar of het nog bestaat in de relatie tussen
Nederland en het VK, is gezien de wat ambigue tekst uit
1987 de vraag. Deze vraag heeft enig praktisch belang, zolang het Verdrag van Lugano nog niet in werking is getreden
voor het VK. Door velen wordt het het meest plausibel geacht dat het Verdrag van 1967 niet is herleven in de relatie
tussen Nederland en het VK en dus niet meer van toepassing
is.18 De Nederlandse noch de Engelse regering heeft er iets

Erkenning van gerechtelijke uitspraken

Status
De erkenning en de tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken uit andere landen, en van Nederlandse vonnissen in
andere landen, vormen een onderwerp dat nauw verwant
is met de bevoegdheid van de rechter. Als landen het eens
worden welke rechter(s) in welke gevallen bevoegd zijn, ligt
het voor de hand dat uitspraken van de betreffende rechters
ook zonder veel voorwaarden of formaliteiten in de andere
landen worden erkend. Vandaar dat rechtsmacht en erkenning meestal tezamen onderdeel zijn van dezelfde internationale regeling. De beschrijving van de status quo hierboven met betrekking tot de bevoegdheid van de rechter is
dus evenzeer relevant voor de erkenning van gerechtelijke
uitspraken: de EEX-Verordening 2015 is niet meer van toepassing, het Verdrag van Lugano is nog niet van toepassing,
en het Haags Forumkeuze Verdrag 2005 alleen voor uitspraken van Engelse rechters die hun bevoegdheid hebben
ontleend aan een (bilateraal) exclusieve forumkeuze. Wat de
erkenning van uitspraken van Engelse rechters betreft blijft
de EEX-Verordening nog wel enige tijd relevant, want deze
blijft van toepassing op uitspraken in procedures die zijn
ingesteld voor 1 januari 2021.14 Hierbij is nog niet duidelijk
of een na deze datum gestarte procedure in hoger beroep
12

In een nieuwsbericht van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht van 4 januari 2021 wordt gerept van “continuing application”
sinds het Forumkeuze Verdrag op 1 oktober 2015 in het VK van kracht
werd. Zie https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=778.

13

Zie de Notice to stakeholders (REV2) van de Europese Commissie inzake
Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules in the Field of Civil Justice
and Private International Law, van 27 augustus 2020, par. 3.3.
Zie de EU-UK Withdrawal Agreement, art. 67 lid 2.

14
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16

Zie HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2838 (Gazprom).
Trb. 1967, 197. In werking getreden op 21 september 1969.

17
18

Trb. 1987, 56, van 1 april 1987.
Anders Coen E. Drion, NJB 2018/30, van 14 september 2018, p. 2231.
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over verklaard. Uiteindelijk is het internationaal verdragenrecht bepalend.

5.

Insolventieprocedures

Status
De EU Insolventieverordening, in de gewijzigde “herschikte”
versie van 20 mei 2015, kent vier aspecten: deze verordening bepaalt (1) in welke EU lidstaat rechters bevoegd zijn
om een insolventieprocedure te openen, (2) de reikwijdte
van een insolventieprocedure en de gevolgen voor vermogensbestanddelen in andere EU lidstaten, (3) de erkenning
van beslissingen van de bedoelde rechters in insolventieprocedures in andere EU lidstaten, en (4) het recht dat van
toepassing is op de insolventieprocedure en een aantal gerelateerde rechtsvragen. De EU Insolventieverordening is
alleen van toepassing als het centrum van voornaamste belangen (“COMI”) van een schuldenaar in een EU lidstaat is
gelegen.
Sinds de Brexit is de Insolventieverordening niet langer van
toepassing op ondernemingen met het centrum van voornaamste belangen in het VK. Dat betekent dat commuun
IPR in Nederland en in het VK bepaalt of met betrekking tot
een buitenlandse onderneming een insolventieprocedure
kan worden geopend in Nederland respectievelijk het VK.
Waarschijnlijk wordt het makkelijker om een Engelse onderneming in Nederland failliet te verklaren, en andersom,
makkelijker voor de Engelse rechter om een insolventieprocedure te openen met betrekking tot een onderneming met het centrum van voornaamste belangen buiten
het VK. De Insolventieverordening heeft immers mede tot
doel het aantal landen waarin een onderneming failliet
kan worden verklaard te beperken tot het land van een onderneming ofwel het centrum van voornaamste belangen
ofwel een vestiging heeft. Deze beperking is met de Brexit
komen te vervallen en daardoor zijn rechters vrijer om zich
op basis van hun eigen IPR al dan niet bevoegd te achten
een insolventieprocedure te starten met betrekking tot een
buitenlandse schuldenaar. Het betekent ook dat een insolventieprocedure in het VK niet langer automatisch ook het
vermogen van de onderneming in Nederland omvat, zodat
individuele schuldeisers verhaal kunnen blijven nemen op
dat vermogen in Nederland, binnen de kaders van de rechtspraak van de Nederlandse Hoge Raad.19
Discussie
Ondertussen is een punt van discussie de vraag of een schuldenherstructureringsprocedure een faillissementsprocedure is, juist in het VK. Veel ondernemingen hebben in het
afgelopen decennium gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om door middel van een scheme of arrangement een financiële herstructurering door te voeren en door middel van
rechterlijke homologatie op te leggen aan dwarsliggende
schuldeisers. De Engelsen zelf hebben steeds het standpunt
ingenomen dat de scheme of arrangement een procedure was

binnen het Engelse ondernemingsrecht en dat daardoor erkenning en tenuitvoerlegging van de rechterlijke uitspraak
mogelijk was binnen de kaders van de EEX-Verordening. Inmiddels hebben de Engelsen in de zomer van 2020 hun procedure aangepast en verbeterd, en wordt deze een restructuring plan genoemd.20 Deze nieuwe procedure lijkt sterk op
de Nederlandse WHOA, die sinds 1 januari 2021 van kracht
is. Heel recent heeft een Engelse rechter geoordeeld dat een
restructuring plan een insolventieprocedure is.21
Dit is slecht nieuws voor de Engelsen en ook voor nietEngelse ondernemingen die gebruik hadden willen maken
van een restructuring plan dat in Londen wordt gehomologeerd. Nu een restructuring plan waarschijnlijk als een
insolventieprocedure wordt gekarakteriseerd, zal er geen
basis zijn voor automatische erkenning in andere landen,
zelfs niet indien het Verdrag van Lugano van kracht wordt
in het VK. Insolventieprocedures worden immers uitdrukkelijk uitgesloten van de reikwijdte van het Verdrag van
Lugano 1987, zoals ook het geval is bij de EEX Verordening
2015.22 Daarmee vervliegt de hoop in Londen dat er met het
Verdrag van Lugano een verdragsrechtelijke basis zal komen
voor erkenning van een restructuring plan.
De hoop is nu gevestigd op de UNCITRAL Model Law on
Cross-Border Insolvency uit 1997 en de UNICITRAL Model
Law on Recognition and Enforcement of Insolvency Related
Judgments uit 2018.23 Het VK heeft de modelwet uit 1997 in
2006 verwerkt in de wetgeving van het VK. Naar mate meer
landen deze modelwet ook incorporeren in hun wetgeving
wordt de kans op erkenning van een restructuring plan uit
Londen groter.

6.

Met de Brexit en het wegvallen van de EEX-Verordening
en de EU-Insolventieverordening is meer onzekerheid ontstaan over de vraag of een rechter in het VK of in een EU-lidstaat zich bevoegd of onbevoegd zal verklaren in een procedure die raakvlakken heeft met het VK. Verder is minder
voorspelbaar of een uitspraak van een Engelse rechter in
Nederland, of een uitspraak van een Nederlandse rechter
in het VK, zal worden erkend en of voor tenuitvoerlegging
nadere formaliteiten en voorwaarden moeten worden vervuld. Verder is de kans groter geworden dat de Engelse
rechter zich bevoegd zal achten een insolventieprocedure
20
21

Corporate Insolvency and Governance Act 2020, Part 26A.
High Court of London (Mr Justice Zacaroli), 17 februari 2021, [2021] EWHC
304 (Ch) (Gategroup Guarantee Ltd). Het geschil ging om de vraag of een forumkeuze voor Zwitserland onder het Verdrag van Lugano moest worden
gerespecteerd. Nu de rechter oordeelde dat de procedure van een restructuring plan onder de uitsluiting van de reikwijdte van het Verdrag van
Lugano viel, kan de Engelse rechter zichzelf bevoegd achten. Van belang is
dat de procedure aanhangig gemaakt was op 30 december 2020, dus voor
het einde van de transitieperiode onder de Withdrawal Agreement, zodat
het Verdrag van Lugano nog van toepassing was in de relatie tussen Zwitserland enerzijds en het VK als EU lidstaat anderzijds.

22

Ook het eerder genoemde Brits-Nederlandse Erkenningsverdrag uit 1967
kent een uitdrukkelijke uitsluiting van vonnissen inzake faillissement en
surseance (artikel III lid 2 sub e).
Zie over internationaal faillissementsrecht nader R. van Galen, Waarom de
UNICITRAL-modelwet?, Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk, juni 2020/4 (nr. 181), p. 29-34.

23
19

Zie vooral HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2838 (Gazprom) en HR
18 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:54 (Yukos).
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te openen met betrekking tot een onderneming die niet
in het VK is gevestigd, maar zal een dergelijke procedure
minder makkelijk worden erkend in andere landen. De onderliggende verdragsrechtelijke afspraken en wederzijdse
beperkingen inzake rechtsmacht en erkenning zijn komen
te vervallen en er is nog niet veel voor in de plaats gekomen.
De eigen regels van IPR in ieder land gaan een grotere rol
spelen.
Er kan weinig gedaan worden om de toegenomen onzekerheid weg te nemen, behalve op een punt: de forumkeuzeclausule in contracten met in het VK gevestigde partijen.
Wanneer een contract een forumkeuzebeding bevat dat niet
tweezijdig exclusief is, en dus een deel van de partijen de
mogelijkheid geeft de wederpartij ook te dagen voor andere
rechters dan de aangewezen rechter, verdient het overweging dit beding aan te passen, zodat de forumkeuze tweezijdig exclusief wordt. Daarmee wordt het Haags Forumkeuze
Verdrag 2005 van toepassing, wat meer zekerheid geeft dat
rechters in verdragslanden, waaronder het VK, gevolg toekennen aan de forumkeuze, en meer zekerheid dat de uitspraak van de gekozen rechter in andere verdragsstaten
wordt erkend.
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Consumentenrecht na Brexit: Keep Calm and
Carry on!
Bb 2021/39
In vervolg op:
‘Brexit en consumentenrecht: much ado about nothing?’ Bb 2016/72.

1.

2.

Bestaande wet- en regelgeving op het
gebied van consumentenrecht

Inleiding

In de eerste bijdrage over Brexit van meer dan 4 jaar geleden
heb ik al stilgestaan bij de mogelijke impact van Brexit op
het consumentenrecht onder de (sub)titel “much ado about
nothing?”. Aan dit gevoel is eigenlijk niet veel veranderd; de
énige zekerheid sindsdien is hoe het Verenigd Koninkrijk
(het ‘VK’) de Europese Unie (de ‘EU’) heeft verlaten, namelijk met een in principe ‘harde’ break waarin middels een
lijvig akkoord van maar liefst 1.449 pagina’s de toekomstige samenwerking nader vorm wordt gegeven (Trade and
Cooperation Agreement, ‘TCA’). Dit document bevat op het
gebied van consumentenrecht echter eerder meer programmatische (dan concrete) afspraken die nog nader moeten
worden uitgewerkt, zoals de wederzijdse belofte ten aanzien van het belang van het verbeteren van het consumentenvertrouwen in de digitale handel (waarover later meer).
Op korte termijn zal echter niet veel veranderen omdat het
VK – op enkele uitzonderingen na – het consumentenrecht
(nog) niet heeft gewijzigd. Omdat de meerderheid van het
consumentenrecht (ook) in het VK primair het gevolg is van
de omzetting van EU Richtlijnen op verschillende terreinen,
blijft vooralsnog de daarmee samenhangende omzetting in
nationaal recht een feit en daarmee het vertrekpunt voor
Brexit. Anders gezegd, ‘leeft’ daarmee het Europese consumentenrecht (zoals reeds omgezet in het VK) in zekere
zin voort, en zal daar pas in de toekomst verandering in
kunnen komen. Overigens geldt dit uiteraard niet voor consumentenrecht dat is vastgelegd in EU Verordeningen die
immers directe werking hebben en dan ook niet omgezet
dienen te worden (denk bijvoorbeeld aan de rechten van
reizigers).
In dit artikel zal ik dan ook, voortbordurend op mijn reeds
genoemde eerdere bijdrage, kort ingaan op de bestaande
wet- en regelgeving (§ 2), een handvol concrete wijzigingen
(§ 3), de uitlegperikelen van bestaand recht (§ 4) en enkele
IPR aspecten van het consumentenrecht (§ 5). Daarbij zal
ik als Nederlandse dan wel Europese jurist slechts een momentopname vanuit het continent (voor het VK altijd al als
Europa aangeduid) kunnen leveren. De vraag hoe concrete
regels in het VK (moeten) worden toegepast, dient uiteindelijk door een jurist aldaar beantwoord te worden. Deze
aanpak c.q. benadering is vooralsnog niet veel anders dan
het in kaart brengen van afwijkende regels binnen de EU

1

(namelijk daar waar nationale wet- en regelgeving verder
gaat), maar zal op termijn veel belangrijker worden omdat
het VK in de toekomst veel verder af zou (kunnen) wijken.

Dr. C. Jeloschek is werkzaam als advocaat bij Kennedy Van der Laan en
Ge'ez Engidashet is werkstudent bij Kennedy Van der Laan.
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De wetgeving inzake consumentenbescherming is ook in
het VK (grotendeels) afkomstig uit verschillende EU Richtlijnen op uiteenlopende gebieden (zoals productaansprakelijkheid, time-sharing en kooprecht). Aangezien het VK de
desbetreffende richtlijnen heeft omgezet en deze Europese
regels daarmee onderdeel zijn geworden van het nationale
rechtsstelsel van het VK, heeft de uittreding hier geen impact op. De EU (Withdrawal) Act 2018 bepaalt overigens dat
nationale wetgeving die afgeleid is van Europese wet- en regelgeving, van toepassing blijft na Exit Day, namelijk 31 januari 2020 (onder de klinkende titel van art. 2 “Saving for
EU-derived domestic legislation”).
Voor wat betreft EU Richtlijnen die tijdens de transitieperiode zijn aangenomen, maar pas na Exit Day in nationale
wetgeving omgezet moeten zijn, is het maar de vraag of
het VK deze nog zal implementeren. Te denken valt vooral
aan nieuwe regelgeving voor (het betere functioneren van)
de digitale markt; voor het consumentenrecht ziet dit op
de hervormingen van het (digitale) kooprecht door zowel
Richtlijn 2019/770 met betrekking tot de levering van digitale inhoud en digitale diensten als ook haar zuster Richtlijn 2019/771 met betrekking tot het ‘gewone’ kooprecht. Of
het VK zelfstandig wetgeving implementeert die deze (en
later mogelijk andere) vernieuwde Richtlijnen weerspiegelt,
zal een belangrijke indicator zijn van hoe geharmoniseerd
de wetgeving op het gebied van het consumentenrecht zal
blijven.
Op dit moment valt hier echter nog weinig over te zeggen.
Het VK is, mede door de COVID-19 crisis, bezig met andere
prioriteiten, maar heeft in ieder geval onderschreven dát samenwerking op het gebied van de digitale economie wenselijk blijft. Zo bevat de TCA onder meer de (wederzijdse) belofte om het consumentenvertrouwen in de digitale handel
te verbeteren. Het gaat daarbij om verschillende maatregelen die in de TCA als volgt worden opgesomd:
•
proscribe fraudulent and deceptive commercial practices;
•
require suppliers of goods and services to act in good
faith and abide by fair commercial practices, including
through the prohibition of charging consumers for unsolicited goods and services;
•
require suppliers of goods or services to provide consumers with clear and thorough information, including
when they act through intermediary service suppliers,
regarding their identity and contact details, the transaction concerned, including the main characteristics of
the goods or services and the full price inclusive of all
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applicable charges, and the applicable consumer rights
(in the case of intermediary service suppliers, this includes enabling the provision of such information by the
supplier of goods or services); and
•
grant consumers access to redress for breaches of their
rights, including a right to remedies if goods or services
are paid for and are not delivered or provided as agreed.
Opmerkelijk aan deze lijst van maatregelen is dat de meeste
punten reeds gedekt zijn door bestaande Europese wet- en
regelgeving. Onduidelijk blijft dan ook of deze, volgens mij
meer programmatische, bepaling (die hier als voorbeeld
dient voor hoe vele afspraken voor de toekomstige samenwerking op dit moment zijn vastgelegd) óók betekent dat
het VK met toekomstige aanpassingen akkoord zal (moeten)
gaan.

3.

Enkele wijzigingen op het gebied van
alternatieve geschillenbeslechting (ADR)

Hoewel Brexit in eerste instantie geen grote verandering
teweeg brengt voor het consumentenrecht in het VK, zijn de
Europese regels inzake alternatieve geschillenbeslechting
(‘ADR’) onmiddellijk afgeschaft door de Consumer Protection
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2018. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop onder meer grensoverschrijdende consumentengeschillen kunnen worden benaderd,
omdat de toegang tot procedures voor ADR wordt gewijzigd. Zo zijn in het VK gevestigde ADR-entiteiten niet langer
verplicht om grensoverschrijdende ADR-diensten aan te
bieden aan consumenten die in de EU wonen. Daarmee
komt niet alleen een einde aan de lijst van entiteiten die het
VK in het verleden heeft verstrekt met daarop de ADR-procedures voor consumenten binnen de EU, maar ook aan de
mogelijkheid om geschillen via ADR grensoverschrijdend te
regelen (bijv. door geschillen in land A aan een ADR-entiteit
in land B voor te leggen).
Gelijktijdig is ook de mogelijkheid van online geschillenbeslechting (online dispute resolution, oftewel ‘ODR’) afgeschaft die in 2016 door de EU in het leven werd geroepen.
Daarmee verdwijnt het ODR-platform dat consumenten in
staat stelt een klacht in te dienen tegen een in de EU gevestigde online handelaar, en dus een makkelijke en goedkope
manier om consumentengeschillen op te lossen.

4.

Uitleg van bestaande regels; géén rol meer
voor het Hof van Justitie van de EU

Een van de grootste geschilpunten tijdens de Brexit onderhandelingen was de rol van het Hof van Justitie van de
EU (‘HvJEU’). Immers, de gedachte van een (buitenlandse)
hoogste rechter die het laatste woord zal hebben bij de uitleg van regels die (ook) in het VK gelden, werd door het VK
vanuit het oogpunt van soevereiniteit als onaanvaardbaar
gezien. Het zal dan ook niet verbazen dat het HvJEU géén rol
meer speelt in het VK.
Dit heeft echter ingrijpende gevolgen voor de uniformiteit van bestaande Europese wet- en regelgeving die ook in
het VK reeds is omgezet. Zo kunnen deze regels niet meer
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uniform worden uitgelegd omdat het HvJEU niet meer bevoegd is om het nationale consumentenrecht van het VK
(hetgeen gebaseerd is op EU-recht) uit te leggen en is het VK
ook niet verplicht om de uitleg van het HvJEU te volgen. Toekomstige jurisprudentie van het HvJEU – ook al ziet deze op
(tijdens de Exit Day) bestaande wet- en regelgeving – zal ook
geen precedent meer scheppen in het VK, en geschillen over
de uitleg van (van oorsprong Europese) consumentenregels
zullen uiteindelijk enkel door de hoogste rechter in het VK
moeten worden beslecht.
In de EU (Withdrawal) Act 2018 komt de verwerping van het
HvJEU op diverse manieren tot uiting. Zo kunnen rechters
in het VK geen prejudiciële vragen meer voorleggen na Exit
Day, zijn uitspraken gedaan na het terugtreden niet bindend
en kunnen de Supreme Court en (in sommige gevallen ook)
de High Court zelfs afwijken van uitspraken van het HvJEU
die gedaan zijn vóór 1 januari 2021. Daarnaast bevat de genoemde wetgeving nog een opmerkelijke bepaling die de
Minister of the Crown de bevoegdheid geeft regels te stellen
over de juridische status van jurisprudentie van het HvJEU.
Hij mag bijvoorbeeld jurisprudentie mitigeren, indien de
betreffende beslissing onder andere geen praktische toepassing heeft in relatie tot het VK of (substantieel) overbodig is.
Het VK heeft dus voldoende mogelijkheden om, al dan niet
op de lange termijn, af te gaan wijken van de autonome
(lees: Europeesrechtelijke) uitleg die bij het HvJEU centraal
staat en de harmonisatie van Europees recht bevordert. Het
is dan ook denkbaar dat de rechters in het VK en het HvJEU
verschillende kaders zullen hanteren bij de interpretatie
van consumentenregels die dezelfde oorsprong hebben.

5.

Internationaal privaatrecht en
consumentenbescherming

De consumentenbescherming zou ook in het geding kunnen
komen door de impact van Brexit op de grensoverschrijdende geschillenbeslechting tussen Europese consumenten
en Britse handelaren. Immers, de relevante wet- en regelgeving is in EU-Verordeningen vastgelegd (herschikte EEX Vo
1215/2012 en Rome I Vo 593/2008) die niet meer van toepassing zijn op contracten die zijn gesloten na Exit Day (zie
in dat kader ook de desbetreffende bijdrage in deze bundel).
Echter, deze twee EU Verordeningen zijn grotendeels omgezet in nationale wetgeving in het VK die voorziet in de
voortdurende, doch aangepaste toepassing van Rome I. Dit
betekent weliswaar dat overeenkomsten die vanaf 1 januari
2021 worden gesloten onder de nieuwe nationale regels
vallen, maar dat de hoofdlijnen niet gewijzigd zijn. Concreet gaat het daarbij om, kort gezegd, (i) de regel dat een
consument slechts in zijn/haar woonplaats kan worden gedagvaard en ook daar een vordering kan instellen en (ii) de
regel dat een consument de dwingendrechtelijke bescherming van de lidstaat waar hij woonachtig is niet kan worden
ontnomen.
Overigens zal m.i. in de praktijk nog moeten blijken of de
Europese consument hier iets mee opschiet. Immers, uiteindelijk dient hij zijn vonnis in het VK te executeren, hetgeen
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niet meer zo makkelijk gaat als voorheen (als gevolg van het
wegvallen van de automatische wederzijdse erkenning en
vereenvoudigde executie onder Europees recht). Voor de
Europese handelaar zal overigens weinig veranderen. Ook
hij zal – zoals voorheen – in het VK tegen consumenten
moeten procederen en daarbij rekening moeten houden
met dwingend (consumenten)recht van het VK.

6.

Conclusie

Op dit moment is de wetgeving in het VK inzake consumentenbescherming vooralsnog niet wezenlijk veranderd. Dat
komt, gezien de omzetting van Europees recht in nationaal
recht, ook niet als een verrassing. Dit kan echter in de komende jaren anders worden. Zo rijst de vraag of het VK
mee zal gaan met (door)ontwikkeling van reeds bestaande
wet- en regelgeving in Europa. Hoewel er programmatische
afspraken zijn gemaakt op het gebied van digitale handel
tussen het VK en de EU, valt nog te bezien of en hoe het VK
aan deze afspraken gehoor aan zal geven. Daarnaast bestaat
ook het risico dat bestaande regels (zoals reeds in nationaal
recht van het VK omgezet) door een andere uitleg uiteen
gaan lopen en ook daardoor een afwijkend niveau van consumentenbescherming gaat ontstaan.
Uiteindelijk zal de tijd ons leren of het VK op het gebied van
consumentenrecht een compleet zelfstandige koers gaat
varen, of alsnog aansluiting dan wel inspiratie zal zoeken
bij nieuwe bescherming die in (al dan niet hernieuwde) EU
Richtlijnen of Verordeningen zal worden gelanceerd. Het VK
heeft overigens een eigen belang bij een zekere mate van
uniformiteit; zo zien vragen van bezorgde consumenten in
het VK vooral op hun rechten en mogelijkheden in Europa,
waaronder digital shopping, betaaldiensten en -fees en regels over bescherming bij reizen (aldus which.co.uk als een
van de belangenbehartigers). Op dit moment is er in ieder
geval nog geen noodzaak om – in ieder geval vanuit het
oogpunt van consumentenrecht – bedrijfs- dan wel verkoopprocessen voor de consumentenmarkt in het VK aan
te passen. Oftewel met inmiddels meer dan gevleugelde
woorden die tijdens de Brexit-saga weer in herinnering zijn
geroepen: “Keep Calm and Carry on”.

Bb 2021/39

Afl. 8 - april 2021

175

Privacy

Mr. H. de Vries1

Afl. 8april 2021

Brexit, Bridging & Bescherming persoonsgegevens
Bb 2021/40
Als gevolg van de Brexit is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet langer van toepassing in het
Verenigd Koninkrijk (VK). Dit betekent dat ondernemingen
in de Europese Unie (EU) rekening moeten houden met
aanvullende verplichtingen, niet alleen wanneer zij vestigingen in het VK hebben, maar ook wanneer zij zaken doen
met partijen in het VK. Welke aanvullende verplichtingen
gelden, bijvoorbeeld voor de doorgifte van persoonsgegevens, nu het VK kwalificeert als ‘derde land’ in de zin van
de AVG? Hierna volgt een beknopt overzicht van enkele wezenlijke verplichtingen waarmee ondernemingen rekening
moeten houden.

Anticipeer op doorgifte persoonsgegevens
naar VK als ‘derde land’
Op 31 december 2020 eindigde de overgangsperiode waarin
het EU-recht in het Verenigd Koninkrijk van toepassing
bleef, op basis van de zogenaamde Withdrawal Agreement.
Met ingang van 1 januari 2021 vallen doorgiften van persoonsgegevens vanuit de EU naar het VK onder de Trade and
Cooperation Agreement (TCA) tussen de EU en het VK. Over
de TCA werd op kerstavond 2020 overeenstemming bereikt, na wat gerust moeizame onderhandelingen genoemd
mogen worden.
De TCA is van toepassing sinds 1 januari 2021 en voorziet in een interim-regeling, het zogenaamde "bridging
mechanism" voor bescherming van persoonsgegevens (art.
FINPROV.10A TCA). Het bridging mechanism waarborgt de
continuïteit van de gegevensstromen tussen de EU en het
VK. Na de Brexit is het VK een ‘derde land’ als bedoeld in
Hoofdstuk V van de AVG. Om persoonsgegevens een in vergelijking met het niveau van bescherming in de EU wezenlijk gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden moeten in
beginsel aanvullende verplichtingen worden nagekomen.
Op grond van de TCA hoeven ondernemingen echter tijdelijk voor doorgifte van persoonsgegevens naar het VK geen
doorgifte-instrument te gebruiken. Dit geldt voor een periode van vier maanden die kan worden verlengd met nog
eens twee maanden, tenzij een van de partijen bezwaar
maakt, dus maximaal zes maanden. De interim-regeling
is afhankelijk van de toezegging van het VK om de huidige
gegevensbeschermingsregeling niet te wijzigen. In wezen
betekent dit dat het VK de gegevensbeschermingsregels,
gebaseerd op het EU-recht, die tijdens de overgangsperiode
van toepassing waren, moet blijven toepassen.
Inmiddels zijn de eerste belangrijke stappen gezet voor de
vaststelling van een adequaatheidsbesluit voor de doorgifte van persoonsgegevens naar het VK op grond van de
AVG (art. 45 AVG). Op 19 februari 2020 heeft de Europese

Commissie (EC) een ontwerpbesluit bekend gemaakt.2
Voordat de Commissie het besluit kan vaststellen, moet advies worden ingewonnen bij het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) en groen licht worden gegeven
door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de
EU-lidstaten. Zodra het adequaatheidsbesluit is vastgesteld
vervalt de interim-regeling voor de doorgifte van persoonsgegevens op grond van de TCA.
Het zal er opnieuw om spannen of de termijn wordt gehaald:
wordt het adequaatheidsbesluit niet vastgesteld voor 1 juli
van dit jaar, dan vervalt het bridging mechanism en is in beginsel per direct een doorgifte naar het VK zonder doorgifteinstrument onrechtmatig. De Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) waarschuwt daar al voor op haar website en adviseert
organisaties om zich alvast voor te bereiden.3
Dit betekent dat ondernemingen nu toch in kaart zullen
moeten brengen welke doorgiften naar het VK precies
plaatsvinden en van welke doorgifte-instrumenten gebruik
kan worden gemaakt in relatie tot de importeurs van de
gegevens in het VK. Meest voor de hand ligt om gebruik te
maken van de standaardcontractbepalingen voor doorgifte
van persoonsgegevens die zijn goedgekeurd door de EC.4
Echter, het gebruik van de standaardcontractbepalingen is
niet zonder zorgen, na het arrest van het Hof van Justitie van
de EU inzake Schrems II.5 Naar het oordeel van het Hof moet,
kort samengevat, bij gebruik van de standaardcontractbepalingen onderzocht worden of het nodig is om aanvullende
waarborgen (contractueel, technisch of organisatorisch) te
treffen om persoonsgegevens een wezenlijk gelijkwaardig
niveau van bescherming te bieden in het derde land.6 Het
VK stelt zich op het standpunt dat aanvullende waarborgen
niet noodzakelijk zijn: op de website van de overheid is ter
onderbouwing van dit standpunt een gedetailleerde analyse beschikbaar gesteld.7
Overigens heeft de EC inmiddels een nieuwe set van standaardbepalingen, zowel voor doorgifte naar verwerkingsverantwoordelijken als naar verwerkers in derde landen, in
voorbereiding.8

2
3

4
5
6

7
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Hester de Vries is partner bij Kennedy Van der Laan.

Zie https://ec.europa.eu/info/files/draft-decision-adequate-protection-personaldata-united-kingdom-general-data-protection-regulation_en.
Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internationaalgegevensverkeer/brexit#hoe-kan-ik-mij-als-organisatie-voorbereidenop-de-brexit-7085.
Zie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/internationaldimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.
HvJ EU 16 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:559.
Zie EDPB Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal
data Adopted on 10 November 2020. https://autoriteitpersoonsgegevens.
nl/sites/default/files/atoms/files/edpb_recommendations_202001_
supplementarymeasurestransferstools_en.pdf.
Zie https://www.gov.uk/government/publications/explanatory-frameworkfor-adequacy-discussions.
Zie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/
12741-Commission-Implementing-Decision-on-standard-contractualclauses-for-the-transfer-of-personal-data-to-third-countries.
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Overweeg niet alleen de positie vanuit het
oogpunt van de EU, ook vanuit het VK
Het is voor ondernemingen met vestigingen in de EU en in
het VK essentieel dat zij hun positie vanuit beide kanten
overwegen. Dus niet alleen vanuit de EU met het oog op
doorgifte naar het VK, maar ook omgekeerd vanuit het VK
naar de EU.
Vestigingen in het VK moeten voldoen aan de UK Data
Protection Act, waarin met kleine technische aanpassingen
de AVG vrijwel geheel is overgenomen. Daar komt bij dat
zij op grond van de Withdrawal Agreement (art. 71 lid 1)
de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming moeten
blijven toepassen op bepaalde zogenaamde ‘legacy data’.
Dit zijn gegevens van personen buiten het VK die in het VK
worden verwerkt, wanneer ze vóór het einde van de overgangsperiode zijn verkregen en op grond van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zijn verwerkt; of na het
einde van de overgangsperiode op grond van de Withdrawal
Agreement worden verwerkt, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een bepaling van de EU-wetgeving die op grond van de Withdrawal
Agreement in het VK van toepassing is.
Vanuit het VK gelden vrijwel identieke regels voor doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. Toch zal de
doorgifte van persoonsgegevens vanuit het VK naar de EU
vooralsnog geen problemen opleveren, omdat het VK heeft
besloten dat doorgiften naar de EU zijn toegestaan, al blijft
dit besluit ‘under review’.
Er zijn echter diverse andere aanvullende verplichtingen
waarmee rekening moet worden gehouden. Ondernemingen met vestigingen in het VK moeten er rekening
mee houden dat zij dubbel aan verplichtingen moeten
voldoen. Zo zullen ondernemingen de documentatie over
gegevensbescherming moeten updaten. De belangrijkste
documenten in dit verband zijn de privacyverklaringen
(art. 13 en 14 AVG), verwerkersovereenkomsten (art. 28
AVG), regelingen tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (art. 26 AVG), gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s art. 35 AVG), documentatie over
doorgiftemechanismen (art. 46 e.v. AVG), en het register van
verwerkingsactiviteiten (art. 30 AVG).
Belangrijk is ook om te bepalen wie de bevoegde toezichthoudende autoriteiten zullen zijn. Een multinational met
grensoverschrijdende gegevensverwerking en een hoofdvestiging in het VK had voorheen te maken met de ICO als
leidende toezichthoudende de autoriteit. Diezelfde onderneming zal na de Brexit nog steeds onder het toezicht van
de ICO vallen voor de verwerkingen in het VK. Tegelijk zal
de onderneming te maken krijgen met een of meer toezichthouders in de EU, afhankelijk van de vraag of een hoofdvestiging in de EU kan worden aangewezen (art. 4 onderdeel
16 AVG) en sprake is van grensoverschrijdende verwerking
(art. 4 onderdeel 23 AVG).

Bb 2021/40

Conclusie
Er is nog veel onzekerheid op het punt van doorgifte van
persoonsgegevens vanuit de EU naar het VK. Wordt voor
1 juli een adequaatheidsbesluit genomen, dan hoeven voor
de doorgifte naar het VK geen doorgifte-instrumenten te
worden gebruikt. Op dit moment is nog niet duidelijk of die
deadline zal worden gehaald. Is dat niet het geval, dan zijn
doorgiften naar het VK zonder doorgifte-instrument van de
ene op de andere dag onrechtmatig. De AP wijst nu al op
het belang om tijdig te anticiperen, door in ieder geval de
inventarisatie van doorgiften naar het VK te doen en te bepalen welk doorgifte-instrument kan worden gebruikt. Het
is uiteraard verstandig om in overleg met de importeurs in
het VK alles in gereedheid te brengen om spoedig tot formalisering van doorgifte-instrumenten over te kunnen gaan.
Tegelijkertijd voelt een dergelijke compliance inspanning
als overbodig, nu kennelijk de bescherming van persoonsgegevens in het VK op grond van het bridging mechanism
van de TCA op dit moment naar het oordeel van de EC een
aanvaardbaar niveau heeft en dit kennelijk ook in de toekomst heeft zodra het nu al voorgenomen adequaatheidsbesluit daadwerkelijk wordt genomen. Ondernemingen zijn
afhankelijk van de snelheid van de besluitvorming en de
bereidheid van de bevoegde toezichthouder om coulance te
betrachten.
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Mr. J. Klopper & mr. B.J.A. Bogaerts1

Afl. 8april 2021

Brexit: update intellectuele eigendom
Bb 2021/41
In vervolg op:
‘Brexit: mogelijke gevolgen voor het intellectuele
eigendomsrecht’ Bb 2016/76.

Inleiding
Bijna vijf jaar geleden stemden de Britten voor het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) uit de Europese Unie
(‘EU’). Inmiddels is Brexit een feit. Op 31 januari 2020 heeft
het VK de EU verlaten. Na jaren van onderhandelingen is
eind 2020 de handels- en samenwerkingsovereenkomst
(hierna ook: Trade and Cooperation Agreement, afgekort
TCA) tot stand gekomen die als basis moet dienen voor de
toekomstige relatie tussen beide partijen. Voorafgaand aan
deze overeenkomst was op 1 februari 2020 al het terugtrekkingsakkoord in werking getreden (hierna ook: Withdrawal
Agreement), waarin verschillende overgangsregelingen zijn
opgenomen. In deze bijdrage pogen de auteurs een overzicht te geven van de meest in het oog springende gevolgen
van de TCA en de Withdrawal Agreement voor de verschillende rechten van intellectuele eigendom. Deze gevolgen
worden per intellectueel eigendomsrecht toegelicht, omdat
voor verschillende IE-rechten verschillende regels gelden.
Daarbij geldt in algemene zin dat de impact van Brexit het
grootst is voor de unitaire intellectuele eigendomsrechten
(rechten waarvan de beschermingsomvang is verbonden
aan het grondgebied van de EU); met het vertrek van het
VK wordt het gebied waarin die rechten worden beschermd
kleiner.

vernieuwing van een omgezet Brits merk vindt plaats overeenkomstig het corresponderende Uniemerk.5 Dit houdt
in dat als een Uniemerk bijvoorbeeld over twee jaar vernieuwd dient te worden, dit ook geldt voor het corresponderende ‘’nieuwe’’ Britse merk. De volgende verlenging van
het Britse merk vindt dan plaats conform het Britse merkenrecht. Dit is, net als bij een Uniemerk, om de tien jaar.6
De merkhouder moet er dus voor zorgen dat hij zowel de
vernieuwing van het Britse merk als het Uniemerk na omzetting actief in de gaten houdt. Voor Unierechten die vóór
het eind van de transitieperiode (1 januari 2021) zijn aangevraagd maar niet waren geregistreerd, geldt dat rechthebbenden binnen negen maanden een merk in het VK kunnen
aanvragen met een beroep op de voorrang van hun eerdere
EU-aanvraag.7 Ondernemingen met activiteiten in het VK
doen er dus verstandig aan de vereiste aanvraag te doen
vóór 1 oktober 2021.
Het uittreden van het VK heeft ook andere procedurele
gevolgen, met name voor Britse merkhouders die willen
ageren tegen (nieuwe) Uniemerken. Sinds 1 januari 2021
kunnen nationale merkrechten uit het VK niet meer beschouwd worden als ‘rechten van een EU-lidstaat’ en
daarom bijvoorbeeld niet meer worden ingeroepen in een
oppositie tegen een nieuw EU-merk.8 Verder is het VK niet
meer gebonden aan de richtlijnen op grond waarvan het
nationale (in ons geval: het Benelux-) merkenrecht in lijn
lag met het Uniemerkenrecht. Desalniettemin zijn in de
TCA verschillende bepalingen opgenomen die voorzien in
soortgelijke bescherming zoals die geldt op grond van het
Europese merkenrecht. Uniemerken die worden omgezet in
nationale Britse merken beschikken dus (ten minste) over
de in de TCA neergelegde bescherming.

Merken
Modellen
In het merkenrecht bestaat een dergelijk systeem van unitaire rechten. In aanvulling op de nationale merkrechten
van lidstaten (merken die geldig zijn binnen de landsgrenzen van de staat waar zij zijn ingeschreven, en, in het geval
van Nederland: de Benelux),2 voorziet het recht van de EU
in de bescherming van zogenaamde ‘Uniemerken’ die geldig
zijn in de gehele EU.3 Zonder nadere afspraken zouden dergelijke Uniemerken na Brexit niet meer geldig zijn in het VK.
Het terugtrekkingsakkoord kent een overgangsbepaling die
dit probleem voorkomt. Artikel 54 lid 1 sub a Withdrawal
Agreement bepaalt dat houders van Uniemerken die vóór
1 januari 2021 zijn geregistreerd, automatisch gelijkwaardige – nationale – rechten verkrijgen voor het VK zonder
dat die rechten opnieuw worden beoordeeld.4 De eerste

1
2
3
4
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Jasper Klopper en Bram Bogaerts zijn advocaat respectievelijk juridisch
medewerker bij Visser Schaap & Kreijger te Amsterdam.
De Benelux landen zijn partij bij het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (‘BVIE’), dat ziet op merken- en modellenrecht.
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van
14 juni 2017 inzake het Uniemerk.
Art. 54 lid 1 sub a Withdrawal Agreement.

Ook in het modellenrecht bestaat een systeem van unitaire
rechten, naast nationale en Benelux rechten. De Gemeenschapsmodellenverordening voorziet in de bescherming
van zowel geregistreerde als niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen.9 Houders van geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten die vóór 1 januari 2021 zijn geregistreerd, krijgen op grond van artikel 54 lid 1 sub b Withdrawal
Agreement automatisch gelijkwaardige rechten in het VK.
Net als in het merkenrecht, vindt de eerste vernieuwing van
het Britse model plaats overeenkomstig het corresponderende Gemeenschapsmodel.10 De hierop volgende vernieuwingen vinden plaats in overeenstemming met het Britse
recht. Dit is, net als bij een Gemeenschapsmodel, om de vijf
5
6
7
8

Art. 54 lid 4 Withdrawal Agreement.
Art. 42 jo. 43 Trade Marks Act 1994.
Art. 59 lid 1 Withdrawal Agreement.
EUIPO 7 januari 2021, oppositienr. B 3 105 147 (Alliance Wine Company Ltd. /
SDLF SAS).

9

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen.
Art. 54 lid 4 Withdrawal Agreement.

10
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jaar met een maximum van 25 jaar.11 Voor Gemeenschapsmodelaanvragen die op 1 januari 2021 nog niet waren geregistreerd, kan door houders een soortgelijke bescherming
in het VK worden aangevraagd vóór 1 oktober 2021 met een
beroep op de voorrang van hun eerdere EU-aanvraag.12
Net als de Gemeenschapsmodellenverordening voorziet de
TCA in bescherming van niet-geregistreerde modelrechten.13 Op grond van artikel 57 Withdrawal Agreement verkrijgt de houder van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel dat voor 1 januari 2021 is ontstaan van rechtswege in
het VK een recht dat hetzelfde beschermingsniveau biedt
als de Gemeenschapsmodellenverordening.

Kwekersrechten
Ook het kwekersrecht kent een unitaire variant, en ook
hier is gedacht aan omzetting van Europese naar nationale rechten in het VK. Artikel 54 lid 1 sub c Withdrawal
Agreement bepaalt dat houders van communautaire kwekersrechten een vergelijkbaar recht krijgen in het VK. Een
communautair kwekersrecht wordt dus automatisch geregistreerd bij het Britse Plant Variety Rights Office. In het
geval dat een aanvraagprocedure voor een communautair
kwekersrecht op 1 januari 2021 nog loopt, kan voor het
beoogde kwekersrecht een aparte aanvraag worden ingediend binnen negen maanden, waarbij de indieningsdatum
van het communautaire kwekersrecht geldt als voorrangsdatum.14 In de overeenkomst wordt kwekersrecht slechts
zeer kort aangestipt: men volstaat met de vermelding dat
het VK en de EU partij zijn bij het Internationaal Verdrag
tot bescherming van kweekproducten (‘UPOV’) en dat partijen samenwerken om deze rechten te bevorderen en te
handhaven. Het UPOV-verdrag geeft uitgangspunten voor
een toereikende bescherming van kweekproducten. Ook
na de Brexit is het VK dus gehouden om te voorzien in een
bepaalde basisbescherming voor kweekproducten, zoals
neergelegd in dit verdrag. Voorbeelden hiervan zijn de voorwaarden voor het ontstaan van een kweekrecht en de minimale beschermingsduur van 15 jaar.

Octrooien
In een eerdere uitgave van dit blad over de juridische gevolgen van Brexit stond al dat het uittreden van het VK
geen gevolgen had voor het octrooirecht, althans niet voor
het systeem van aanvragen.15 Dat is niet veranderd. Hoewel
octrooirechten op grond van het Europees Octrooiverdrag
(‘EOV’) centraal bij één verlenende instantie kunnen worden
aangevraagd, zijn de uiteindelijk verleende octrooirechten
nationale rechten die worden beheerst door het recht van
de landen waarvoor zij gelden. Ook ná Brexit blijft het VK
verdragspartij bij het EOV. Brexit heeft wel gevolgen voor

11
12
13

Section 7 Registered Design Act 1949.
Art. 59 lid 1 Withdrawal Agreement.
Art. 29 TCA.

14
15

Art. 59 lid 1 Withdrawal Agreement.
S.D. Brommersma en P.L. Reeskamp, ‘Brexit: mogelijke gevolgen voor het
intellectuele Eigendomsrecht’, Bb 2016/76, p. 264.
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het beoogde systeem van unitaire octrooirechten met een
eigen rechtelijke instantie met exclusieve bevoegdheid, de
Unified Patent Court. Hoewel het VK het aan dat systeem ten
grondslag liggende verdrag op 26 april 2018 heeft geratificeerd, heeft het VK zich inmiddels officieel teruggetrokken. Mocht het UPC op enig moment daadwerkelijk actief
worden, dan zal dat zonder het VK zijn.

Auteursrechten
Wat betreft het auteursrecht verandert er weinig door
Brexit. Hoewel het auteursrecht grotendeels op Europees
niveau is geharmoniseerd, blijft het in essentie toch een
nationale aangelegenheid. Een gedeelte van de Europese
geharmonieerde regelgeving gold in het VK op grond van
haar lidmaatschap van de EU. Het VK heeft voorzieningen
getroffen om gedeelten van die regelgeving in stand te
houden. Belangrijker is dat Brexit geen gevolgen heeft voor
de internationale verdragen waaraan het VK verbonden
blijft na Brexit, zoals de Berner Conventie, het Unieverdrag
van Parijs en de TRIPs Overeenkomst. Dit betekent dat het
merendeel van (zowel Britse als Europese) auteursrechtelijk beschermde werken ook ná Brexit beschermd blijft in
het VK en andersom. Die commitment aan internationale
verdragen is expliciet vastgelegd in artikel 4 TCA. De TCA
zelf voorziet overigens in bepalingen die ook op basis van
het geldende internationale recht van toepassing zijn. Denk
hierbij aan passende rechtsbescherming tegen het omzeilen
van de bescherming van technische voorzieningen, de bescherming van auteurs, de duur van de bescherming, etc.
Opmerking verdient verder nog dat Brexit gevolgen heeft
voor omroeporganisaties. Op grond van het Europese recht
heeft een omroep voor uitzending via de satelliet alleen toestemming nodig van de auteursrechthebbenden in het land
waar de uitzending plaatsvindt.16 , 17 Die toestemming dekt
dan de hele EU.18 Met het vertrek uit de EU moeten in het VK
gevestigde omroepen die via de satelliet uitzenden naar EUlanden voortaan per land toestemming verkrijgen. Omroepen die zijn gevestigd in de EU en die uitzenden naar het
VK zullen daarvoor separaat toestemming in het VK moeten
krijgen.

Uitputting
Dan nog enkele opmerkingen over uitputting. Lange tijd
werd gespeculeerd over de vraag of het VK onderdeel zou
blijven van de Europese Economische Ruimte (‘EER’). De EER
is feitelijk een douane-unie met een interne markt. Hoewel
sommige landen weliswaar geen lid zijn van de EU, maken
zij toch onderdeel uit van de EER en dus van de interne

16

Europese Satelliet- en kabeldoorgifterichtlijn 93/83/EEG.

17

Het land waar de gegevens naar de satelliet worden verzonden, de zogenaamde ‘uplink’. De uplink wordt als openbaarmaking aangemerkt.
Het zogenaamde land-van-oorsprong beginsel. Dit beginsel, dat door
Brexit niet langer geldt voor het VK, is buiten satellietuitzending ook in
andere opzichten relevant voor het auteursrecht. Zie verder A. W. Rendle,
M. Luchian en M.E. Kingma, ‘De gevolgen van Brexit: auteursrecht of vis’,
AMI 2020/5, p. 156.

18
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markt.19 Inmiddels is de kogel door de kerk; het VK is thans
geen onderdeel meer van de EER. Dit is van grote betekenis
voor het beginsel van ‘uitputting’ van intellectuele eigendomsrechten. Uitputting houdt in dat producten waarin
een intellectueel eigendomsrecht is vervat (denk aan ieder
willekeurig merkproduct), nadat zij voor het eerst binnen
de EER op de markt zijn gebracht met toestemming van
de rechthebbende, daarna verder vrij mogen worden verhandeld. Het terugtrekkingsakkoord zei daar al iets over;
intellectuele eigendomsrechten die voor het eind van de
overgangsperiode overeenkomstig de voorwaarden waarin
het recht van de Unie voorziet zowel in de EU als in het VK
waren uitgeput, blijven zowel in de EU als in het VK uitgeput.20 Tot zover duidelijk. Per 1 januari 2021 geldt echter dat
een eerste verhandeling van een product in het VK geen EUwijde uitputting tot gevolg heeft.21 De TCA bepaalt dat partijen vrij zijn om te bepalen of en onder welke voorwaarden
intellectuele eigendomsrechten zijn uitgeput (zie IP.5 TCA).
Het VK had al eerder van die vrijheid gebruik gemaakt; producten die in de EU op de markt worden gebracht met toestemming van de rechthebbende zijn in het VK uitgeput en
kunnen vrij worden verhandeld. Andersom geldt dat dus
niet; producten die voor het eerst in het VK worden verkocht, zijn niet uitgeput en voor verhandeling in de EU is
opnieuw toestemming van de rechthebbende nodig.22 Mogelijk komen partijen op termijn tot nadere afspraken op dit
punt, maar voorlopig is dit de stand van zaken.

Conclusie
De Withdrawal Agreement en de TCA geven duidelijkheid op
een aantal punten die belangrijk zijn vanuit het perspectief
van het intellectuele eigendomsrecht. Een van de belangrijkste afspraken is dat houders van unitaire intellectuele
eigendomsrechten die geldig waren voor de datum van uittreding, zijn verzekerd van vergelijkbare nationale rechten
in het VK. Aanvragers van unitaire intellectuele eigendomsrechten kunnen een beroep doen op voorrang van hun EUaanvraag. Goed nieuws voor ondernemers met activiteiten
in het VK dus. Brexit is echter vers, en de nieuwe relatie
tussen de EU en het VK zal de komende jaren verder vorm
krijgen, ook wat betreft het intellectuele eigendomsrecht.

19

20
21
22
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Op basis van het EER-akkoord, dat is gesloten tussen de landen van de
Europese Unie (destijds Europese Gemeenschap) en de Europese Vrijhandelsassociatie.
Art. 61 Withdrawal Agreement.
Zie The Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (EU Exit) Regulations
2019, legislation.gov.uk/uksi/2019/265/part/2/made.
Extra complicerende factor is de situatie omtrent Noord-Ierland. NoordIerland, dat onderdeel is van het VK, grenst aan Ierland en in de Withdrawal
Agreement is bepaald dat tussen deze gebieden zonder strenge controle
goederen vervoerd mogen worden. In de praktijk kan dit voor het bewijs
van uitputting problemen opleveren.
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1.

transparante en niet-discriminerende wijze te worden gehandhaafd.

Inleiding
2.1

In artikel 2.1 van Titel XI van Deel Twee TCA is het uitgangspunt vastgelegd dat een vrije en onvervalste mededinging
van belang is voor de handels- en investeringsbetrekkingen
tussen de EU en het VK. Artikel 2.2 van Titel XI van Deel
Twee TCA bouwt hierop voort door te bepalen dat beide
partijen regels zullen handhaven op basis waarvan doeltreffend kan worden opgetreden tegen concurrentiebeperkende afspraken, besluiten van ondernemersverenigingen
en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (kartelverbod), misbruik van economische machtspositie en tegen
concurrentiebeperkende fusies of overnames (concentratiecontrole). Deze regels zijn zowel in de EU als in het nationale recht van het VK al decennia van kracht en dienen dat
ingevolge de TCA dus nook te blijven. Wel voorziet artikel
2.2 van Titel XI van Deel Twee TCA in de mogelijkheid voor
beide partijen om vrijstellingen in het leven te roepen, wanneer deze nodig zijn om legitieme doelstellingen van openbaar beleid na te streven. Daarvoor geldt echter de voorwaarde dat de vrijstellingen transparant zijn en evenredig
aan de doelstellingen die ermee worden nagestreefd. De
mededingingsregels dienen ingevolge artikel 2.3 van Titel
XI van Deel Twee TCA door een onafhankelijke autoriteit op

Kartelverbod en verbod op misbruik van een
economische machtspositie
Inhoudelijk lijkt de Brexit vooralsnog geen gevolgen te
hebben voor deze mededingingsbepalingen. Het Europese
kartelverbod (art. 101 VWEU) en het Britse kartelverbod
(Chapter 1 Competition Act 1998) waren en zijn inhoudelijk
gelijkluidend, behalve dat het Europese kartelverbod van
toepassing is op gedragingen die de mededinging in de interne markt beïnvloeden en het Britse kartelverbod op gedragingen met een dergelijke invloed op de markt in het VK.
Hetzelfde geldt voor het verbod op misbruik van een economische machtspositie (art. 102 VWEU en Chapter 2 Competiton Act 1998).
De zeven Europese groepsvrijstellingen die uitzonderingen
bieden op het Europese kartelverbod zijn sinds de Brexit
niet langer in het VK van toepassing, maar het VK had deze
vrijstellingen al eerder ongewijzigd in haar nationale recht
opgenomen en deze nationale vrijstellingen blijven, in ieder
geval tot hun einddatum die met de Europese groepsvrijstellingen samenvalt, van kracht. Daarna is het mogelijk dat
in het VK vrijstellingen zullen worden aangenomen die niet
exact met de (nieuwe) Europese regels samenvallen.
Waar nationale mededingingsautoriteiten en rechters in de
EU verplicht zijn om (definitieve) besluiten van de Europese
Commissie en arresten van het Europese Hof van Justitie
te volgen,3 bestaat deze verplichting sinds de Brexit niet
langer voor de Britse mededingingsautoriteit (Consumer
and Markets Authority of ‘CMA’), noch voor de Britse rechter.
Het is om deze reden mogelijk dat, op termijn, de interpretatie van (aspecten van) de mededingingsregels uit elkaar
zal gaan lopen tussen de EU en het VK.
Voor ondernemingen lijkt de Brexit, ook wanneer het
kartelverbod en het verbod op misbruik van een economische machtspositie aan beide zijden van de grens in de
toekomst inhoudelijk gelijk zouden blijven, niettemin toch
tot een groter risico te leiden. Binnen de EU is het immers
zo dat de Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten van de lidstaten verplicht zijn om de
handhaving van de mededingingsregels te coördineren.
Bij de vaststelling van sancties moeten de Europese autoriteiten rekening houden met sancties die al door een andere
Europese autoriteit zijn opgelegd voor dezelfde overtreding,
om dubbele beboeting te voorkomen. Sinds de Brexit geldt
deze regel niet meer voor de Britse mededingingsautoriteit, waardoor een overtreding die gevolgen heeft op de
Europese markt en op de markt in het VK, op beide plaatsen
afzonderlijk vervolgd en beboet kan worden.

1
2

3

Met het effectief worden van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie op 31 december
2020 (om 23:00 uur GMT / 0:00 uur CET) is het moment bereikt waarop de Europese interne marktregels niet langer
op het VK van toepassing zijn. Om ongewenste gevolgen
op de concurrentieverhouding tussen (bedrijven in) de
Europese lidstaten en het VK zoveel mogelijk te voorkomen,
hebben de EU en het VK intensief onderhandeld over een
set nieuwe afspraken. Hoewel het er een tijd naar uitzag
dat geen overeenstemming bereikt zou worden, is dat op
bijna het allerlaatste moment toch nog – ten dele – gelukt.
De op 24 december 2020 tussen de EU en het VK gesloten
Trade and Cooperation Agreement (TCA)2 bevat in Titel VI
(‘Overheidsopdrachten’) en in Titel XI (‘Gelijk speelveld voor
open en eerlijke mededinging en duurzame ontwikkeling’)
een aantal afspraken die bedoeld zijn om een zo gelijk mogelijk speelveld te creëren voor ondernemingen aan beide
zijden van de grens tussen de EU en het VK. In deze bijdrage
worden de belangrijkste afspraken en hun gevolgen voor de
mededingingsregels, staatssteunbepalingen en aanbestedingsregels besproken.

2.

Mededingingsregels

Martijn van Wanroij is advocaat bij DLA Piper Nederland N.V.
PbEU 2020, L 444/14.
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Artikel 16 van Verordening (EG) 1/2003, PbEU 2003, L 1/1.
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2.2
Concentratiecontrole
Voor concentraties heeft de Brexit direct consequenties,
doordat het Europese ‘one stop shop’ beginsel niet langer
geldt voor het VK. Binnen de EU is de concentratiecontrole
aldus opgezet dat wanneer de partijen bij de concentratie
voldoende groot zijn in termen van omzet en daardoor de
omzetdrempels in de Europese Concentratieverordening
overschrijden, de Europese Commissie exclusief bevoegd
is om de concentratie te beoordelen.4 In deze gevallen is
sprake van een ‘communautaire dimensie’ en gaat Europees
toezicht voor op nationaal toezicht; de nationale mededingingsautoriteiten van EU lidstaten zijn dan niet bevoegd om
over de concentratie te oordelen. In gevallen waarin een
concentratie de Europese omzetdrempels niet haalt, maar
op basis van nationaal recht in drie of meer EU lidstaten
moet worden gemeld, kunnen partijen ervoor kiezen om in
plaats daarvan bij de Europese Commissie te melden en zo
meerdere parallelle meldingen op nationaal niveau voorkomen.5 Dit systeem geldt sinds de Brexit niet langer voor het
VK, met twee gevolgen. Ten eerste wordt omzet die ondernemingen in het VK behalen, niet langer meegeteld voor de
Europese omzetdrempels. Daardoor kunnen concentraties
die voor de Brexit een communautaire dimensie zouden
hebben gehad, deze ten gevolge van de Brexit verliezen.
Ten tweede kan een concentratie zonder communautaire
dimensie, die op basis van nationaal recht in het VK en
twee EU lidstaten moet worden gemeld, sinds de Brexit niet
langer bij de Commissie worden gemeld onder het ‘one stop
shop’ principe. Het gevolg hiervan kan in beide gevallen zijn
dat de CMA ook bevoegd is om over de concentratie te oordelen, waar zij dit voor de Brexit niet zou zijn geweest. De
Brexit kan er dus toe leiden dat voor een transactie meer
concentratiemeldingen nodig zijn.

3.

Staatssteunregels

Staatssteun was één van de belangrijkste en meest weerbarstige onderwerpen in de onderhandelingen over de
TCA. Aan beide zijden van het Kanaal bestond angst dat ‘de
overkant’ haar eigen industrieën zou kunnen subsidiëren
ten nadele van de ander. Tegelijkertijd lag het handhaven
of introduceren van staatssteunregels politiek zeer gevoelig
in het VK, aangezien het monopolie van de Europese Commissie op goed- of afkeuring van overheidssubsidies6 juist
één van de bevoegdheden was die Brexit supporters uit
Brussel wilden ‘terughalen’. Het mag dan ook als een belangrijke doorbraak worden gezien dat in de TCA überhaupt
afspraken over staatssteun zijn neergelegd.
Hoofdstuk 3 van Titel IX van Deel Twee TCA is getiteld ‘Toezicht op subsidies’ en bevat 13 artikelen met vrij gedetailleerde afspraken waaraan de (lidstaten van de) EU en het
VK zich bij het verlenen van staatssteun moeten houden.
Voor overheden en ondernemingen in de EU verandert
er in feite niets door deze afspraken, omdat de Europese

4

Artikel 21(3) van Verordening (EG) 139/2004, PbEU 2004, L 24/1.

5
6

Artikel 4(5) van Verordening (EG) 139/2004, PbEU 2004, L 24/1.
Vastgelegd in artikel 107 en 108 VWEU.
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staatssteunregels gewoon van kracht blijven en de afspraken in de TCA volledig afdekken. Voor overheden en ondernemingen in het VK betekent de TCA dat de (bijna, op
één week na) herwonnen vrijheid om staatssteun te kunnen
toepassen direct weer is ingeperkt. Niettemin lijken subsidieontvangers in het VK ook met de TCA beter af te zijn
dan hun collega’s op het Europese vasteland, omdat de TCA
op een aantal onderdelen minder streng is dan de Europese
staatssteunregels.
In de eerste plaats is de zogenaamde de minimis drempel
onder de TCA fors hoger. Waar de Europese staatssteunregels
van toepassing zijn wanneer aan één begunstigde over een
periode van drie jaren meer dan € 200.000 overheidssteun
wordt verleend, ligt deze grens onder de TCA met 325.000
SDR (circa € 390.000) bijna dubbel zo hoog.7 Ten tweede zijn
belangrijke sectoren van de staatssteunbepalingen van de
TCA uitgezonderd. Deze gelden niet voor steun verleend aan
grote delen van de landbouw- en visserijsector, noch voor
de audiovisuele sector.8 Ten derde zijn subsidies die worden
verleend als reactie op een nationale of wereldwijde economische noodsituatie uitgezonderd, mits dergelijke subsidies
doelgericht, evenredig en doeltreffend zijn om die noodsituatie te verhelpen.9
Op grond van artikel 3.4 van Titel IX van Deel Twee TCA is
het VK verplicht om een doeltreffend systeem van toezicht
op te zetten om ervoor te zorgen dat steunmaatregelen met
de bepalingen en voorwaarden van de TCA overeenkomen.
De TCA schrijft niet voor wanneer dit systeem van kracht
moet zijn. Intussen heeft de Britse overheid een consultatiedocument gepubliceerd, waarin wordt toegelicht op welke
uitgangspunten de in te voeren staatssteunregels gebaseerd
zullen zijn.10 Dit document bevat nog geen concrete uitwerking van de uitgangspunten. De regering geeft in dit document wel aan dat de nieuw in te voeren staatssteunregels
zullen gelden voor steun die na de datum van inwerkingtreding daarvan wordt verleend en dat zij niet met terugwerkende kracht van toepassing zullen zijn op steunmaatregelen die in de tussenliggende periode zijn genomen.
Anders dan in de EU het geval is, verplicht de TCA het VK niet
om een systeem van aanmelding en voorafgaande goedkeuring van steunmaatregelen op te zetten. De TCA voorziet in
het opzetten van een publiek toegankelijke database waarin
de details van verleende subsidies worden gepubliceerd.
Belanghebbenden kunnen binnen één maand na publicatie
een verleende subsidie voor de rechter aanvechten. Indien
de rechter oordeelt dat de steun in strijd is met de regels
in de TCA, kan worden bepaald dat de steun moet worden
terugbetaald. Een uitzondering geldt echter voor subsidies
die zijn verleend op grond van een besluit van het parlement
van het Verenigd Koninkrijk; hiervoor kan geen terugvordering plaatsvinden.

7
8

Artikel 3.2(4) van Titel IX van Deel Twee TCA.
Artikel 3.2(5) en (6) van Titel IX van Deel Twee TCA.

9
10

Artikel 3.2(3) van Titel IX Tvan Deel Twee CA.
Zie: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/957958/subsidy-control-consultationdocument.pdf. De consultatie loopt tot en met 31 maart 2021.
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Geschillen tussen de EU en het VK over de uitvoering van de
TCA kunnen op grond van Deel Zes TCA in arbitrage worden
voorgelegd aan een scheidsgerecht. Het scheidsgerecht mag
echter niet oordelen over de vraag of individuele subsidies
voldoen aan de voorwaarden van de TCA en evenmin of in
individuele gevallen het terugvorderingsmechanisme juist
is toegepast.11 In zoverre blijft het eindoordeel in individuele
gevallen dus voorbehouden aan de Britse rechter.
Voor Noord-Ierland, tenslotte, geldt nog een bijzonderheid. In het Northern Ireland Protocol bij de tussen de EU
en het VK gesloten Withdrawal Agreement zijn speciale
regels opgenomen om het ontstaan van een fysieke grens
tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen. Artikel 10
van dit Protocol bepaalt dat de Europese staatssteunregels
van kracht blijven met betrekking tot steun die wordt verleend aan ondernemingen in Noord-Ierland, voor zover
deze steun de handel in goederen of in elektriciteit tussen
Noord-Ierland en de EU kan beïnvloeden. Dergelijke steun
zal daarom als vanouds vooraf aan de Europese Commissie
moeten worden gemeld en kan pas na goedkeuring worden
verleend. Steun die wordt verleend aan ondernemingen die
niet in goederen of elektriciteit handelen valt niet onder het
Protocol. De hele dienstensector in Noord-Ierland is dus in
ieder geval van de Europese staatssteunregels vrijgesteld.
Hetzelfde geldt voor andere ondernemingen indien de steun
geen invloed heeft op de handel tussen Noord-Ierland en de
EU. In de woorden van de Britse regering: “This means that
for the substantial majority of subsidies in Great Britain the
Protocol will not be engaged.”12

4.

Aanbestedingsregels

In Titel VI van Deel Twee TCA zijn afspraken neergelegd over
openbare aanbestedingen. De belangrijkste doelstelling van
deze afspraken is om ondernemingen uit de EU toegang te
bieden tot aanbestedingen in het VK en vice versa. Hiervoor
sluit de TCA aan bij de Government Procurement Agreement
(GPA), een in WTO-verband gesloten verdrag met dezelfde
doelstelling. Grote delen van het GPA worden door de TCA
van toepassing verklaard tussen de EU en het VK. Omdat
de reikwijdte van het GPA niet alle overheidsopdrachten
omvat, voegt Bijlage PPROC-1 bij de TCA een aantal sectoren
toe. De non-discriminatieverplichting geldt daardoor ook
voor opdrachten die worden aanbesteed door aanbieders
van gas- en warmtenetten en door ondernemingen die bijzondere of uitsluitende rechten genieten. Verder geldt de
TCA, anders dan de GPA, tevens voor overheidsopdrachten
ten aanzien van horeca, telecommunicatie, onroerendgoeddiensten, overige zakelijke diensten en onderwijs. Voor de
opdrachten die door het TCA (c.q. GPA) worden omvat, is het
uitgangspunt dat aanbestedende diensten in de EU gegadigden of inschrijvers uit het VK niet mogen uitsluiten of anders behandelen dan gegadigden of inschrijvers uit de EU.

11

Artikel 3.13(2) van Titel IX van Deel Twee TCA.

12

Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Technical guidance
on the UK’s international subsidy control commitments, hoofdstuk 7.
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Andersom geldt hetzelfde voor aanbestedende diensten in
het VK.
Overheidsopdrachten op het gebied van gezondheidszorg
en defensie vallen echter buiten de reikwijdte van zowel
het GPA als het TCA. Dit betekent dat leveranciers uit het VK
geen gegarandeerde toegang tot deze contracten genieten
in EU. Evenzo hebben EU leveranciers niet automatisch toegang tot Britse overheidsopdrachten in deze sectoren. Niettemin biedt het TCA ook voor ondernemers in deze sectoren
mogelijk een oplossing. Op grond van artikel PPROC.13 van
Titel VI van Deel Twee TCA dient een Britse aanbestedende
dienst ondernemingen uit de EU die een vestiging hebben
in het VK, op dezelfde wijze te behandelen als binnenlandse
ondernemingen. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend andersom
voor Britse ondernemingen met een vestiging in een EU-lidstaat. Ondernemingen kunnen door het oprichten van een
vestiging of bijkantoor van dit voorschrift van gelijke behandeling profiteren.

5.

Conclusie

De impact van Brexit op de mededingings-, staatssteun- en
aanbestedingsregels laat een gemengd beeld zien. Voor wat
betreft de mededingingsregels lijkt er inhoudelijk vooralsnog niet veel te veranderen. Wel zullen ondernemingen,
zowel bij handhaving als bij het melden van overnames,
mogelijk met twee toezichthouders te maken krijgen,
waar dat er voorheen vaak één was. Op het gebied van de
staatssteunregels lijken de gevolgen voor Britse overheden
en ondernemingen groter. Brexit lijkt, ondanks de TCA, de
mogelijkheden voor het verlenen van staatssteun in het
VK behoorlijk te verruimen. Omdat tegelijk de Europese
staatssteunregels ongewijzigd blijven, kan dit nadelig zijn
voor ondernemingen binnen de EU die met Britse ondernemingen concurreren. De gevolgen van Brexit op deelname
aan aanbestedingen in het VK en de EU lijken zeer beperkt;
op dit terrein blijft het uitgangspunt van gelijke behandeling bepalend.
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Brexit en ondernemingsrecht
Bb 2021/43
In vervolg op:
'Brexit: enkele ondernemingsrechtelijke aspecten',
Bb 2016/78.

1.

Inleiding

Op 23 juni 2016 werd een door het Britse parlement georganiseerd raadgevend referendum gehouden over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Een kleine meerderheid van 51,9% koos voor uittreden. Sinds 1 februari
2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer
uit van de EU. Op 24 december 2020 is een samenwerking
op bepaalde terreinen tot stand gekomen door de Handelsen samenwerkingsovereenkomst (Trade and Cooperation
Agreement; TCA). Deze overeenkomst is per 1 januari 2021
in werking getreden en regeert vanaf 1 januari 2021 de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Op het terrein van het ondernemingsrecht bevat deze overeenkomst
geen direct relevante aspecten. De vraag is wat de relevante
gevolgen zijn van de Brexit op het terrein van het ondernemingsrecht. Die vraag wordt in deze bijdrage beantwoord.

2.

Relevante gevolgen van de Brexit voor het
ondernemingsrecht

2.1
Grensoverschrijdende herstructureringen
Met ingang van 15 juli 2008 is de tiende richtlijn (2005/56/EG)2
over grensoverschrijdende juridische fusies van kapitaalvennootschappen in Nederlandse wetgeving omgezet.
Deze regels zijn van toepassing op juridische fusies van
kapitaalvennootschappen die in overeenstemming met de
wetgeving van een lidstaat zijn opgericht, en hun statutaire
zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de EU
hebben, indien ten minste twee daarvan onder de wetgeving
van verschillende lidstaten ressorteren. De wettelijke regeling is overeenkomstig de tiende richtlijn van toepassing
op Nederlandse naamloze en besloten vennootschappen
die als verkrijgende of verdwijnende partij betrokken zijn
bij een juridische fusie met een of meer kapitaalvennootschappen naar het recht van een andere lidstaat van de EU
of Europese Economische Ruimte. Verder kan eveneens een
Europese vennootschap (SE) hiervan in bepaalde situaties
gebruikmaken. De 2017/1132 richtlijn en de EG Verordening betreffende het statuut van de Europese vennootschap
gelden na uittreding uit de EU niet langer voor het Verenigd
Koninkrijk. Een grensoverschrijdende juridische fusie van
kapitaalvennootschappen van/naar het Verenigd Koninkrijk op basis van deze richtlijn/wetgeving kan dus niet meer.
SE’s uit het Verenigd Koninkrijk die nog bestonden zijn
1

2
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automatisch omgezet in een UK Societas, een rechtspersoon
naar het recht van het Verenigd Koninkrijk.
Daarnaast geldt dat een beroep op vestigingsvrijheid (met
name art. 49 en 54 VWEU) en de jurisprudentie van het
Hof van Justitie van de Europese Unie, in het bijzonder het
Sevic-arrest (Hof van Justitie van de EG 13 december 2005,
zaaknummer C-411/03) en het Cartesio-arrest (Hof van Justitie van de EG 16 december 2008, C-210/06), om bijvoorbeeld een grensoverschrijdend juridische fusie, splitsing of
omzetting te bewerkstelligen, niet meer mogelijk is, tenzij
een dergelijke vrijheid op basis van uitleg van de non-discriminatiebepaling in de TCA, op grond waarvan grensoverschrijdende investeringen niet slechter mogen worden
behandeld dan binnenlandse investeringen, toch nog een
optie zou zijn. Of dat zo uitgelegd kan worden, is onbekend.
Na uittreding uit de EU door het Verenigd Koninkrijk lijkt
dus te moeten worden teruggevallen op de regels van het
internationaal privaatrecht. Kan nu nog een grensoverschrijdende juridische fusie of splitsing met betrokkenheid
van een Nederlandse rechtspersoon en een rechtspersoon
uit het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden op grond van de
regels van het Nederlandse internationale privaatrecht? De
heersende mening is dat dit niet is toegestaan.3 Dit is gebaseerd op het feit dat de Nederlandse wetgeving hiertoe geen
mogelijkheid biedt. Naar het recht van Luxemburg is dit
bijvoorbeeld wel toegestaan. De Nederlandse overheid zou
daarom moeten bezien of uitbreiding van de reikwijdte van
de grensoverschrijdende fusieregeling niet voor de hand
ligt. Dit geldt ook voor een nog in te voeren regeling voor
grensoverschrijdende splitsing en omzetting.
2.2
Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
Na uittreding is voor vennootschappen uit het Verenigd Koninkrijk zoals private companies (Ltd) de Wet op de formeel
buitenlandse vennootschappen (WFBV) van belang. De
WFBV verklaart bepaalde regels van het Nederlandse recht
van toepassing op formeel buitenlandse vennootschappen.
Een formeel buitenlandse vennootschap is een naar ander
dan Nederlands recht opgerichte kapitaalvennootschap
met rechtspersoonlijkheid die haar werkzaamheid geheel
of nagenoeg geheel in Nederland verricht en geen werkelijke band heeft met het recht van de staat waarnaar zij is
opgericht. De WFBV is een bedoeld om misbruik van het
incorporatiestelsel tegen te gaan. Immers, een vennootschap kan worden opgericht naar het recht van een staat
met een zeer liberaal incorporatierecht terwijl alle activiteiten plaatsvinden in een staat met een strenger regime.
De WFBV houdt in dat bepaalde bepalingen van Nederlands
vennootschapsrecht van toepassing worden geacht te zijn
op door buitenlands recht beheerste vennootschappen. De
WFBV geldt - uitgezonderd art. 6 WFBV - niet voor vennootschappen waarop het recht van één van de lidstaten van de

3

Zie M. van Olffen en F.K. Buijn “Splitsing van ondernemingen”, BJU 2004,
p. 105.
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Europese Unie of Europese Economische Ruimte van toepassing is in verband met de vrijheid van vestiging.
Wanneer sprake is van een formeel buitenlandse vennootschap, worden enkele formaliteiten opgelegd aan of bepalingen van Nederlands BV-recht van overeenkomstige
toepassing verklaard op die formeel buitenlandse vennootschap. Zo zijn bestuurders van een formeel buitenlandse
vennootschap op grond van art. 2 WFBV verplicht ter inschrijving in het handelsregister opgave te doen dat de vennootschap een formeel buitenlandse vennootschap betreft
en ten kantore van het handelsregister neer te leggen een
in het Nederlands, Frans, Duits of Engels gesteld authentiek
afschrift of een door een bestuurder gewaarmerkt afschrift
van de akte van oprichting en van de statuten, indien deze
in een afzonderlijke akte zijn opgenomen. Tevens zijn zij
verplicht opgave ter inschrijving te doen van het register
waarin en het nummer waaronder die vennootschap is ingeschreven en de datum van de eerste registratie. Voorts zijn
zij verplicht opgave ter inschrijving te doen van de naam,
persoonlijke gegevens, indien het een natuurlijk persoon
betreft, en de woonplaats van de houder van alle aandelen
in het kapitaal van de vennootschap of van een deelgenoot
in een huwelijksgemeenschap of gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, de aandelen gehouden
door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet
meegeteld. De sanctie op het niet voldoen aan deze verplichtingen luidt tot het moment waarop alsnog aan deze
verplichtingen wordt voldaan, dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de vennootschap wordt
verbonden. Daarnaast is sprake van een economisch delict.
De bestuurders van een formeel buitenlandse vennootschap
zijn voorts verplicht iedere wijziging van hetgeen krachtens
de wet in het Handelsregister is ingeschreven op te geven
met vermelding van de dag waarop zij is ingegaan. Ook van
belang is dat verrichtingen op grond van deze wet niet bij
volmacht kunnen geschieden.
Daarnaast geldt dat in alle geschriften, gedrukte stukken
en aankondigingen waarin een formeel buitenlandse vennootschap partij is of die van haar uitgaan, moet worden
vermeld dat zij een formeel buitenlandse vennootschap is.
Ook de administratie- en jaarrekeningsverplichtingen zijn
van toepassing op een formeel buitenlandse vennootschap.
Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van bestuurders,
commissarissen en anderen die daden van bestuur verrichten voor schade ten gevolge van een misleidende voorstelling van zaken door de jaarrekening, tussentijdse cijfers
of bestuursverslag doordat de art. 2:249, 2:260 en 2:261 BW
van overeenkomstige toepassing zijn.
Ten slotte, in art. 4 WFBV zijn de art. 2:9 BW, 2:216 lid 3 BW
en 2:248 BW van overeenkomstige toepassing verklaard bij
uitkeringen aan aandeelhouders, inkoop van aandelen en
vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling
op aandelen.

Bb 2021/43

2.3
403-verklaring
Vennootschappen die deel uitmaken van een groep kunnen
met een concernvrijstelling’ afwijken van de inrichtingsvoorschriften voor de jaarrekening van titel 9 Boek 2 BW
en volstaan met een geconsolideerde jaarrekening voor
de groep. Daarvoor moet worden voldaan aan een aantal
in art. 2:403 BW genoemde voorwaarden. Een belangrijke
voorwaarde betreft art. 2:403 lid 1 sub f BW. De consoliderende rechtspersoon dient schriftelijk te verklaren dat zij
zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de uit rechtshandelingen van de groepsmaatschappij voortvloeiende schulden.
Daarmee wordt het nadeel voor schuldeisers van het feit dat
een schuldenaar geen eigen jaarrekening hoeft te publiceren en er dus geen goed inzicht is in de financiële positie
gecompenseerd door de hoofdelijke aansprakelijkheid van
de moedermaatschappij.
Door de Brexit mag vanaf 1 januari 2021 een 403-groepmaatschappij waarvan de financiële gegevens worden geconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekening van een
moedermaatschappij naar het recht van het Verenigd Koninkrijk die daar activiteiten verricht geen gebruik meer
maken van de jaarrekeningvrijstelling van het groepsregime.

3.

Conclusie

Na uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn de
huidige regels die grensoverschrijdende herstructureringen
mogelijk maken, niet langer van toepassing. Ten tweede is
van belang dat na uittreding alle bepalingen van de Wet op
de formeel buitenlandse vennootschappen zullen gelden
voor vennootschappen uit het Verenigd Koninkrijk die
onder deze wet vallen. Dit betekent dat voor dergelijke vennootschappen uit het Verenigd Koninkrijk bepaalde regels
van het Nederlands vennootschapsrecht zullen gelden. Ten
slotte kan de jaarrekeningvrijstelling van het groepsregime
geen toepassing meer vinden ingeval van een moedermaatschappij naar het recht van het Verenigd Koninkrijk die daar
activiteiten verricht.
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Gevolgen van Brexit voor economische sancties en
export controls
Bb 2021/44
De uittreding van het VK uit de EU leidt ertoe dat veel bedrijven naast EU (en in veel gevallen ook Amerikaanse) sancties en export controls tevens te maken krijgen met Britse
sancties en export controls. Hieronder bespreek ik kort de
belangrijkste praktische implicaties en de mate waarin
Britse en EU sancties en export controls naar verwachting
uiteen zullen gaan lopen.

Economische sancties
Britse v EU sancties
Per 1 januari 2021 hanteert het VK een eigen regime van
economische sancties. Het kader daarvoor is gegeven in de
Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018. Waar de
EU lidstaten slechts unaniem tot het opleggen van sancties kunnen besluiten, kan het VK daartoe nu zelfstandig
beslissen. Dit heeft reeds geleid tot vooralsnog kleine verschillen tussen de EU en VK lijst van gesanctioneerde
partijen. Zo kondigde het VK op 15 maart 2021 eenzijdig
sancties af tegen zes Syrische personen onder The Syria
(Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. In de toekomst
zullen de verschillen tussen de EU en de VK sanctielijsten
mogelijk groter worden. Daarnaast kunnen zich op termijn
verschillen voordoen in de concrete sancties die aan gesanctioneerde partijen worden opgelegd. De handels- en samenwerkingsovereenkomst (hierna ook: Trade and Cooperation
Agreement, afgekort TCA) tussen de EU en het VK voorziet
niet in een raamwerk voor het afstemmen van hun respectievelijke sanctiebeleid.
Praktische implicaties
De inwerkingtreding van het Britse sanctieregime heeft tot
gevolg dat EU bedrijven die tevens actief zijn in het VK te
maken krijgen met twee niet geheel parallel lopende sanctieregimes. Dit kan ertoe leiden dat, bijvoorbeeld, een Nederlandse groepsentiteit wel een bepaalde transactie kan
aangaan, maar een Britse entiteit niet, of andersom. Daarbij
moet ervoor worden gewaakt dat de groepsentiteit waaraan de transactie verboden is daarbij niet toch indirect betrokken raakt. Dat kan zich voordoen als een Nederlandse
entiteit een transactie niet mag aangaan, maar deze verwijst naar een Britse groepsentiteit die de transactie wel kan
aangaan, hetgeen kan neerkomen op verboden ontwijking
van sancties. Maar dit kan zich ook voordoen als een Britse
entiteit, die een bepaalde transactie zelf niet mag aangaan,
bepaalde daarvoor vereiste kennis deelt met een EU entiteit,
die deze transactie wel mag aangaan. Ook dienen bedrijven
erop bedacht te zijn dat Britse werknemers werkzaam buiten

het VK gebonden zijn aan de Britse sancties, zoals ook EU
werknemers werkzaam buiten de EU gebonden zijn aan de
EU sancties. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een Britse
bestuurder van een Nederlandse vennootschap zich moet
onttrekken aan de besluitvorming betreffende een transactie met een klant die geen voorwerp is van EU sancties,
maar wel van Britse sancties. Bedrijven die actief zijn binnen
de EU en het VK of anderszins EU en Britse werknemers in
dienst hebben, doen er goed aan zich hiervan rekenschap te
geven en ook hun werknemers hierop te wijzen.
Vergelijkbare aanbevelingen golden al ten aanzien van Amerikaanse activiteiten en werknemers en gelden nu dus ook
voor het VK en Britse werknemers. Op een punt is de situatie echter gemakkelijker, nu het VK de EU Blocking Statute,
neergelegd in Verordening 2271/96, heeft omgezet naar het
eigen recht. Ook Britse groepsentiteiten en werknemers
blijft het dus verboden om uitvoering te geven aan de daarin
aangewezen extraterritoriale sanctieregimes, met name
bepaalde Amerikaanse sancties tegen Cuba en Iran.

Export controls
Strategische producten
Export controls hebben, kort omschreven, betrekking op de
uitvoer van strategische goederen en diensten (hierna tezamen: producten).2 Dat betreft ten eerste producten voor
tweeërlei gebruik, dat wil zeggen: met zowel een civiele
als een militaire toepassing (hierna: dual-use). Ten tweede
betreft het militaire producten. Beperkingen op de uitvoer
van militaire producten zijn binnen de EU slechts in beperkte mate geharmoniseerd en worden met name beheerst
door het nationale recht van de lidstaten. Voor de handel
in militaire producten zijn de gevolgen van het uittreden
van het VK uit de EU dan ook tamelijk beperkt. Hierna zal ik
mij daarom concentreren op de belangrijkste gevolgen van
Brexit voor de uitvoer van dual-use producten. Daartoe bespreek ik eerst op hoofdlijnen het regime voor uitvoer van
dual-use producten uit de EU.
Hoofdlijnen EU dual-use export controls
De uitvoer van dual-use producten wordt met name beheerst door de Verordening 428/2009, kortweg de Dual-use
Verordening.3 Artikel 3 lid 1 van de Dual-use Verordening
vereist een vergunning voor de uitvoer van dual-use producten uit een EU lidstaat naar buiten de EU. Welke
2

3
1
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producten het betreft, volgt uit Bijlage I bij de Dual-use Verordening. In sommige gevallen is op grond van artikel 4 van
de Dual-use Verordening ook een vergunning vereist voor
de uitvoer van dual-use producten die niet zijn opgenomen
in Bijlage I. Slechts voor sommige dual-use producten, opgenomen in Bijlage IV bij de Dual-use Verordening, geldt
ingevolge artikel 22 lid 1 van de Dual-use Verordening ook
een vergunningplicht voor de overbrenging van de ene EU
lidstaat naar een andere EU lidstaat. Afhankelijk van welke
dual-use producten het betreft en hun bestemming, kan op
grond van artikel 9 lid 1 gebruik worden gemaakt van een
van de uniale algemene uitvoervergunningen, voorzien in
Bijlage II bij de Dual-use Verordening. Indien geen daarvan
toepasselijk is, moet een vergunning worden aangevraagd
bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de exporteur is gevestigd. Daarvan kan de exporteur vervolgens
binnen de gehele EU gebruik maken, zo volgt uit artikel 9
lid 2.
Praktische implicaties
Nu het VK uit de EU is gestapt, vereist de uitvoer van dualuse producten vanuit Nederland dan wel enige andere lidstaat naar het VK een vergunning. Voor verreweg de meeste
dual-use producten kan daartoe gebruik worden gemaakt
van de Uniale Algemene Uitvoervergunning (EU001), voorzien in Bijlage II van de Dual-use Verordening.4 Deze is
van rechtswege beschikbaar, mits aan de daarin uiteengezette voorwaarden wordt voldaan. De exporteur hoeft
zich slechts vóór gebruik van de vergunning te registeren.
De voorafgaande registratie wordt beheerst door het recht
van de lidstaat waar de exporteur is gevestigd. In Nederland
gevestigde exporteurs dienen zich twee weken van tevoren
te registeren bij de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU).
Andersom voorziet het VK in een Open General Export
License voor de uitvoer van verreweg de meeste dual-use
goederen vanuit het VK naar de EU.5 Ook deze is van rechtswege beschikbaar mits wordt voldaan aan de relevante
voorwaarden en de exporteur zich voorafgaand aan gebruik
registreert. De bevoegde autoriteit is de Export Control Joint
Unit, onderdeel van de Department for International Trade.6
Waar geen gebruik kan worden gemaakt van de Uniale Algemene Uitvoervergunning (EU001) respectievelijk de betreffende Open General Export License kan bij de genoemde
autoriteiten een vergunning worden aangevraagd.
Als gevolg van de Brexit kan op grond van artikel 9 lid 2 van
de Dual-use Verordening binnen de EU niet langer gebruik
worden gemaakt van door het VK afgegeven uitvoervergunningen. Andersom, kan eveneens geen gebruik meer
worden gemaakt van een door Nederland of enige andere
lidstaat afgegeven vergunning voor de uitvoer van dual-use
producten uit het VK. Dit leidt er, bijvoorbeeld, toe dat een

4

De Uniale Algemene Uitvoervergunning (EU001) is ingevolge Verordening
2020/2171 per 1 januari 2021 ook toepasselijk voor uitvoer van de daarin
aangegeven goederen naar het VK.

5
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Nederlands bedrijf, dat voorheen bepaalde dual-use items
onder een in Nederland afgegeven vergunning uit zowel
Nederland als het VK kon uitvoeren, voor de uitvoer vanuit
het VK nu een nieuwe, door de Britse autoriteiten afgegeven
vergunning nodig heeft.
Ten aanzien van Noord-Ierland is een speciale regeling getroffen in het Noord-Ierland Protocol. Op grond daarvan
gelden voor uitvoer van dual-use producten vanuit de EU
naar Noord-Ierland dezelfde regels als voor overbrenging
daarvan van de ene naar de andere lidstaat. Dit betekent dat
daarvoor geen vergunning vereist is, tenzij het producten
opgenomen in Bijlage IV bij de Dual-use Verordening betreft. Wanneer zulke producten vanuit Noord-Ierland
alsnog naar het VK worden vervoerd, is alsnog een uitvoervergunning vereist.
Het voorgaande heeft betrekking op zowel goederen als
diensten. De eerste categorie is niet beperkt tot fysieke
goederen, maar omvat ook software en technologische gegevens, zoals technische tekeningen en formules. Het beschikbaar maken daarvan buiten de EU, bijvoorbeeld per
e-mail of door het uploaden daarvan op een van buiten de
EU toegankelijk digitaal platform, geldt ook als uitvoer. Bedrijven dienen zich dus niet alleen rekenschap te geven van
de nieuwe situatie ten aanzien van de fysieke uitvoer van
dual-use goederen, maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld hun R&D en de kennisdeling tussen hun Britse en EU
entiteiten. De tweede categorie omvat bijvoorbeeld technische bijstand met betrekking tot dual-use producten, zoals
training en instructie. Dit betekent dat een Nederlandse
werknemer niet zonder meer een training kan geven betreffende het gebruik van bepaalde dual-use technologie
aan collega's van een Britse groepsentiteit.
Vooruitblik
Zullen de Britse en EU dual-use export controls in de toekomst significant uiteen gaan lopen? Dat is niet de verwachting. Immers, voor zowel de EU als het VK geldt dat
dit beleid in hoge mate wordt bepaald door internationale,
multilaterale regelingen. Het is echter niet uitgesloten dat
het VK, in aanvulling op de door deze regelingen voorgeschreven lijsten van gecontroleerde producten, eenzijdig
andere producten aan export controls zal onderwerpen.
Daarnaast kunnen bijvoorbeeld verschillen optreden in de
implementatie en interpretatie van bepaalde begrippen.
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Overview of TCA from UK perspective
Goods: The deal on goods is positive. There are no tariffs or
quotas on any good crossing the UK/EU border. This is exceptional for a trade deal: no protectionism at all. The rules
of origin are helpful to products which are part-manufactured in the UK and EU, e.g. cars – they won’t be subject to
tariffs when the finished product is exported from the UK to
the EU and vice versa.
Where the goods deal is less helpful is that full regulatory
approvals are still required for other goods being exported
between the EU or UK. These regulatory approvals are
known as Technical Barriers to Trade (TBT). In certain sectors – automotive, chemicals, pharma, organic products and
wine – the UK and EU have already agreed rules to lessen
TBTs. There will no doubt be further efforts to reduce TBTs
in other sectors.
Services: The deal on services is far thinner than on goods.
This is not surprising, though, for two reasons. First, liberalisation of services has bedevilled WTO negotiations for
decades. Third-country access to domestic services sectors
is far more complex to implement, in terms of regulation
by an international treaty, than third-country access for
goods. Second, the UK was never going to re-create anything like the access that EU regulated services – such as
financial, audio-visual, legal services and aviation – and
unregulated services – such as digital – enjoyed in the EU’s
Single Market. Significant new barriers to market access for
UK services in the EU were an inevitable corollary of Brexit.

UK political perspectives in the immediate
aftermath of the deal
The UK-EU Trade and Cooperation Agreement (TCA) came
as a much-needed, hurriedly wrapped Christmas present
for the UK Prime Minister. At the end of a difficult year,
in which his grip on the UK’s Covid-19 strategy has come
under hardening criticism from all sides, the TCA showed
he could win through on an issue perhaps as complex as
the pandemic itself. He made this clear when the deal was
struck: “We have today resolved a question that has bedevilled our politics for decades and it is up to all of us together as a
newly and truly independent nation to realize the immensity
of this moment and to make the most of it.”

1
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In further comments Boris Johnson sought to please both
a domestic and an EU audience. For those who had backed
Brexit, the key prize was sovereignty of decision-making.
“We have taken back control of our laws and destiny,” he
said. To European partners, he was keen to offer the hand
of friendship and cooperation, and to underline the UK was
not turning its back on Europe:
“I say again directly to our EU friends and partners, I
think this deal means a new stability and a new certainty
in what has sometimes been a fractious and difficult
relationship,” he said. “We will be your friend, your ally,
your supporter, and indeed, never let it be forgotten,
your number one market. Because although we will have
left the EU, this country will remain culturally, emotionally, historically, strategically, geologically attached to
Europe."
In all, the political mood in the UK in early 2021 was one of
relief – whether expressly stated and tinged with optimism
for supporters of Brexit, or, for opponents of Brexit, privately felt and tinged with regret. This is because the effect of
Brexit on the last three-and-a-half years of UK politics has
been deeply divisive and, ultimately, destabilising. Those
times of conflict are, seemingly, at an end.
There is, however, one signal exception to this: whether
Scotland remains in the United Kingdom is put in further
doubt by Brexit. Expect this to become a defining political
issue in the UK over the next few years.

UK political perspectives, three months in
Overall, the mood music has now shifted to a less optimistic note. Following the implementation of the TCA, a survey
by the British Chambers of Commerce suggested that half
of British exporters to the EU were struggling as a result of
border disruption and new barriers to trade. In particular,
companies are having to deal with increased costs and customs delays - problems spotlighted by a dive in trading activity that contrasted starkly with frantic pre-Christmas
stockpiling.
Businesses trading into Northern Ireland and the Republic
of Ireland have experienced similar difficulties. Some have
struggled with the Revenue Commission’s (the Irish equivalent to HMRC in the UK) new IT systems – for which the
Irish Road Haulage Association pointed the finger at untested and malfunctioning systems.2 Others have had lorries
held up at distribution centres or turned away at ferry ports
due to incomplete paperwork or incorrect customs documents. In response, Revenue implemented emergency plans

2

The Independent, ‘Ireland eases Brexit bureaucracy after hauliers warn
supermarket stocks could run low’ (8 January 2021).
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to ease customs requirements in a way that would temporarily permit shipments to board ferries without full and complete documentation.
By contrast to these potential “teething issues” (as characterised by Boris Johnson), trade between Great Britain and
Northern Ireland/the Republic of Ireland is also marred by
political and structural defects that are likely to linger.
Driven by increased need to secure Covid-19 vaccines at the
end of January 2021, the European Commission announced
rules to restrict the export of vaccines out of the EU by imposing a licensing requirement. In order to apply these measures, the EU intended to trigger the emergency safeguarding measures set out at Article 16 of the Northern Ireland
Protocol – effectively implementing a hard border on the
island of Ireland; a key redline in the Brexit negotiations.
Although the plans were eventually withdrawn, the events
created political waves and faced significant backlash.
As a result of the ongoing disruption to GB-NI trade, the UK
government announced on 3 March 2021 that “the current
Scheme for Temporary Agri-food Movements to Northern Ireland will continue until 1 October” – in effect, unilaterally
extending the grace period for sanitary and phytosanitary
Irish Sea Border checks. As part of this move, the Government also unilaterally delayed the introduction of checks on
parcels, horticultural products and pets.
The Commission has strongly condemned the decision
and, for the second time in six months, accused the UK of
a breach of international law. In line with the EU’s pattern
of bringing infringement decisions for alleged breaches of
relevant agreements, the European Commission has now
sent a letter of formal notice to the UK in a litigious move
conspicuously at odds with the ‘friend, ally and supporter’
ambition.
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