
Van: 	 Dienstpostbus tegengaan illegale handel tabak 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: T&T ook van toepassing op zendingen aar Sint Maarten (Nederland) 
Datum: 	 vrijdag 26 maart 2021 08:13:31 

Geachte heer 

Naar aanleiding van uw vraag over de toepasselijkheid van het T&T systeem op Sint Maarten kan ik u 
het volgende berichten. 
Sint Maarten behoort weliswaar tot het Koninkrijk der Nederlanden, maar EU-rechtelijk gezien 
behoort Sint Maarten tot de Landen en Gebieden Overzee. Het EU-recht is niet automatisch van 
toepassing op de Landen en Gebieden Overzee, en dus op het grondgebied van Sint Maarten. 
De eisen en verplichtingen die gelden voor tabaksproducten met betrekking tot het track- en 
tracesysteem zijn, zoals u wellicht weet, neergelegd in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/574. Deze 
uitvoeringsverordening is van toepassing op het grondgebied van de Europese Unie. Wat betreft de 
faciliteitsidentificatiecode bepaalt artikel 16 van de uitvoeringsverordening in welke gevallen er een 
faciliteitsidentificatiecode aangevraagd moet worden. Het vierde lid van dit artikel bepaalt bovendien 
dat productiefaciliteiten die zich buiten de Unie bevinden, een faciliteitsidentificatiecode moeten 
bevatten. Uit de (geringe) informatie die u heeft verstrekt, lijkt het in uw geval niet te gaan om een 
productiefaciliteit op Sint Maarten. Maar ik laat dat oordeel aan u. Wat betreft de aanvraag van een 
identificatiecode voor marktdeelnemers geldt artikel 14 van de Uitvoeringsverordening. Hierin is geen 
verplichting opgenomen voor marktdeelnemers die zich buiten het grondgebied van de Unie 
bevinden. 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Projectsecretaris artikel 15 en 16 TPD 

Van: 	 @landewyck.nl> 
Verzonden: maandag 22 februari 2021 15:02 
Aan: _Dienstpostbus tegengaan illegale handel tabak 
<_Dienstpostbustegengaanillegalehandeltabak@minvws.nl> 
Onderwerp: T&T ook van toepassing op zendingen aar Sint Maarten (Nederland) 

Hallo, 

Ik heb een vraag of T&T ook van toepassing is op Sint Maarten. Moeten zij, als wij er tabak naar toe 
willen verkopen, in het bezit zijn van een EOID en AD? 

Met vriendelijke groet, 

Fmaacenreett?t- 

LANDEWYCK 
TABAK 	 
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LAN DEINYCK Tabak Holland 
Ene nseweg 60 
4706 PB Roosendaal 

P 0.Box 1017 4700 BA Roosendaal  

T : t31 n165 524 007 
74:1-31 
F : 	(0) 165 524 001 

E : 	Zlandewyc 
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