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INFO NOTA BREXIT EN REACH VOOR BELGISCHE 
ONDERNEMINGEN 

 

1 Brexit 

Volgens de conclusies van de Europese Raad van 21 maart, wordt de deadline 

van 29 maart verschoven naar 12 april 2019 en kan mogelijks het Verenigd 

Koninkrijk (‘VK’) uit de Europese Unie stappen zonder akkoord. Dit zou een zware 

impact hebben op de Belgische economie (top 3 à 4 sterkst getroffen landen in 

de EU). 

In het uittredingsakkoord (‘Withdrawal Agreement’) is een transitieperiode tot en 

met 31 december 2020 voorzien waarin een status quo wordt gehanteerd voor 

de eengemaakte markt voor de bedrijven, ook inzake EU-regelgeving zoals 

REACH. Deze transitieperiode is eenmaal verlengbaar met één à twee jaar en 

uiterlijk tot 21/12/22 indien deze verlenging voor juli 2020 wordt aangevraagd. De 

Britse overheid zal echter tijdens de transitieperiode niet langer deelnemen aan 

het Europese besluitvormingsproces. Na deze overgang zal een nieuwe 

handelsrelatie tussen het VK en de EU ontstaan (inclusief UK REACH- of 

onderhandeld systeem) of treedt de ‘backstop’ in werking 

Echter bij een no-deal brexit stapt het Verenigd Koninkrijk na 12 april 2019 uit de 

EU zonder dat er overgangsmaatregelen voor REACH zijn voorzien in de 

EU27/EEA. Iedere onderneming die werkt met chemische stoffen, mengsels of 

producten moet zich daarom dringend voorbereiden. Er kan immers geen invoer 

plaatsvinden vanuit het VK zolang een registratie van de nieuwe invoerder in de 

EU (een downstream user vóór Brexit) niet in orde is. Dit kan een paar weken 

duren.  

In onderstaande analyse zal steeds 12 april 2019 als referentiedatum worden 

gebruikt voor een no-deal brexit nu op 21 maart 2019 op de Europese top werd 

besloten om een uitstel toe te kennen. Dit sluit een toekomstige no-deal brexit 

geenszins uit. 
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2 REACH 

REACH is de Europese verordening (1907/2006) over de registratie, beoordeling, 

autorisatie en gebruiksbeperkingen van chemische stoffen. Ze heeft een impact 

op iedereen die in aanraking komt met chemische stoffen, mengsels en 

producten als fabrikant, importeur of downstream gebruiker zoals formulatoren, 

industriële of professionele gebruikers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder REACH moet namelijk iedere producent van een chemische stof (op 

zichzelf of als onderdeel van een mengsel) die op de EU/EEA markt wordt 

gebracht (in hoeveelheden vanaf 1 ton per jaar) deze stof registreren bij ECHA 

(European Chemicals Agency).  

Ook importeurs van chemische stoffen geproduceerd in niet-EU/EEA landen 

moeten instaan voor de registratie tenzij de producent een in de EU/EEA 

gevestigde enige vertegenwoordiger (‘Only Representative’ (OR)) heeft 

aangeduid. Deze legale entiteit moet voldoende kennis hebben van de praktische 

hantering van stoffen en REACH. Het is aan te raden dat de importeur zijn jaarlijks 

geïmporteerde hoeveelheden doorgeeft aan de OR en bevestiging vraagt dat 

deze volumes afgedekt zijn door de OR-registratie. Door Brexit wordt de 

toeleveringsketen mogelijks op verschillende plaatsen onderbroken waardoor 

bedrijven die nu als EU ‘downstream gebruiker’ geen registratieverplichtingen 

hebben, die na de Brexit als EU invoerder vanuit het ‘derde land UK’ wel kunnen 

hebben. 

REACH heeft ook een autorisatiesysteem geïntroduceerd voor zeer 

zorgwekkende stoffen (‘substances of very high concern’ (SVHCs)) die zijn 

opgenomen in Bijlage XIV van REACH. Deze stoffen mogen enkel worden 

gebruikt indien het gebruik gedekt is door een autorisatie. 

Registraties en autorisaties zijn trouwens enkel geldig per legale entiteit, niet per 

onderneming. 

Let op, voor meer dan 1100 verschillende chemische stoffen bestaat vandaag 

enkel een registratie door een Britse legale entiteit en meer dan 11.000 

registraties werden uitgevoerd door Britse legale entiteiten. Na Duitsland, zijn de 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13552/uk_only_reg_en.xlsx/8065c461-f576-be5c-d450-eb480737de7d
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meeste registraties afkomstig van Britse bedrijven. Bovendien is de potentiële 

impact op de toeleveringsketen zeer groot door het grote aantal Britse registraties 

door enige vertegenwoordigers (45% van de Britseregistraties) of invoerders 

(30%  van de Britse registraties) die de volledige EU markt afdekken.  

3 Potentiële transitieperiode (tot 31 december 

2020) 

Indien het huidige brexitakkoord wordt aanvaard, zal een transitieperiode tot 31 

december 2020 in voege treden. 

Voor EU27/EEA-ondernemingen die handel drijven met het VK zullen tijdens 

deze periode alle registraties en autorisaties die bestonden op 12 april 2019 

geldig blijven en blijft EU REACH van toepassing. 

Voor Britse ondernemingen zullen registraties en autorisaties die bestonden op 

12 april 2019 geldig blijven, blijft EU REACH van kracht, en moeten nieuwe 

registraties van stoffen bij ECHA ingediend worden. 

Britse autoriteiten zullen geen stemrecht meer hebben en dus ‘rule-takers’ 

worden tijdens de transitie. 

Na deze transitieperiode zal vermoedelijk een UK REACH-systeem worden 

opgezet indien geen overeenstemming wordt bereikt over een samenwerking met 

het ECHA. 

 

4 Voorbereiding op no-deal brexit 

4.1 Algemeen 

Na een no-deal brexit worden alle Britse ondernemingen non-EU entiteiten en 

alle Britse registraties zullen niet langer bestaan. Uitvoerders naar het VK en 

Britse vestigingen zullen ook de nieuwe Britse regelgeving (‘UK REACH’) moeten 

naleven. 

ECHA heeft om deze reden een ‘Brexit Window’ in REACH-IT geopend van 12 

t.e.m. 29 maart 2019 dat een overdracht van bepaalde registraties naar 

andere/nieuwe legale entiteiten mogelijk maakt (het is momenteel niet duidelijk 

of deze deadline ook wordt uitgesteld tot 12 april 2019). Bij zo’n overdracht is het 

aangeraden om steeds een juridische opschortende en conditionele clausule in 

uw contract met de registrant op te nemen voor het geval brexit niet plaatsvindt 

of wordt uitgesteld (zie template CEFIC, ook hernomen in bijlage). 

Komt uw onderneming in aanraking met chemische stoffen of mengsels of 

voorwerpen met bedoelde vrijstelling van een stof dan zou zij in ieder geval 

volgende stappen moeten ondernemen: 

a) Identificeer al uw stoffen, mengsels of voorwerpen waarop brexit een 

impact zou kunnen hebben, zowel bij aankoop als verkoop; en 

b) Identificeer uw positie in de supply chain voor deze stoffen vóór en na 

brexit; en 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13552/how_to_transfer_uk_reach_registrations_en.pdf/1fb443ce-79de-6596-aae5-3f1033f1a5fb
https://cefic.org/app/uploads/2019/01/Brexit-Cefic-CIA-Preparing-for-UK-out-of-REACH-scenario.docx-1.pdf
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c) Onderhoud contact in uw supply chain voor uw kritische producten en blijf 

op de hoogte van de aanduiding van een in de EU27/EEA gevestigde OR 

of alternatieve leveranciers; en 

d) Identificeer de implicaties van deze veranderingen in andere chemische 

regelgeving; en 

e) Voorzie tijd, middelen en budget (in het geval van registratie); en 

f) Leg waar nuttig en nodig voorraden aan. 

 

4.2 EU27/EEA legale entiteit met leveranciers van chemische 
stoffen in het VK 

Downstream gebruikers (bijvoorbeeld formulatoren en professionele gebruikers) 

in de EU27/EEA die werken met een Britse leverancier van chemische stoffen of 

mengsels worden bij een no-deal brexit plots invoerders onder REACH. 

Zij zullen dus aan de registratieverplichtingen in REACH moeten voldoen tenzij 

de Britse leverancier al een in de EU27/EEA gevestigde OR heeft aangeduid of 

indien het bedrijf kan overschakelen naar een EU27/EEA leverancier. Ook de 

niet-EU/EEA leverancier moet zijn Britse OR-registratie overdragen naar een 

EU27/EEA OR-registratie om de EU invoerders vrij te stellen van registratie. Ga 

daarom na of: 

- Uw Britse leverancier een OR zal aanduiden in de EU27/EEA om de 

continuïteit te verzekeren; of 

- U kan overschakelen naar een in de EU27/EEA gevestigde leverancier; 

of 

- U genoodzaakt bent om zelf één of meerdere chemische stoffen te 

registreren (indien de import per stof in de EU27/EEA 1 ton per jaar 

overschrijdt). 

De verandering van OR of overschakeling naar een andere leverancier in de 

EU27/EEA kan een veeleisend proces (tijd en middelen) vormen, zeker indien 

het bijvoorbeeld gaat om een specialty product (zoals bijvoorbeeld een 

katalysator) in tegenstelling tot een basischemicaliën zoals solventen zoals 

aceton. 

Vergeet niet dat in het geval van mengsels een EU27/EEA-leverancier van een 

mengsel ook afhankelijk kan zijn van een Britse leverancier van een chemische 

stof of een mengsel in een mengsel hogerop in zijn toeleveringsketen. 

 
4.3 EU27/EEA-onderneming met vestiging in VK 

De Britse vestiging zal na een no-deal brexit onderhevig zijn aan de Britse 

regelgeving. 

Indien de Britse vestiging chemische stoffen exporteert naar de EU27/EEA zal de 

registratie van deze legale entiteit na 12 april 2019 niet meer rechtsgeldig zijn. U 

gaat er ook best vanuit dat Britse REACH-IT accounts na 12 april 2019 zullen 

worden gedeactiveerd. Daarom: 

- Vraag aan de klant/importeur in de EU27/EEA die wordt aangeleverd 

door de Britse vestiging om de stof te registreren; of 
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- Transfer het registratienummer naar een OR in de EU27/EEA; of 

- Verhuis productiefaciliteiten, inclusief registratienummer, naar de 

EU27/EEA. 

Maak hierbij in het contract  gebruik van de opschortende conditionele clausule 

voorzien door CEFIC en verzeker dat bij de overdracht van een registratiedossier 

de EU27/EEA opvolger dit vervolledigt waar noodzakelijk (bijvoorbeeld rol 

registrant of wijziging tonnageniveau). 

Besteed bijzondere aandacht aan de meer dan 1100 verschillende chemische 

stoffen waarvoor vandaag enkel een Britse registratie bestaat. 

Het hoger vermelde ‘Brexit Window’ in REACH-IT zorgt ervoor dat ook bedrijven 

in het VK die momenteel dienst doen als OR voor niet EU27/EEA producenten, 

een andere natuurlijke of rechtspersoon als OR kunnen aanduiden vóór 29 maart 

2019. Daarentegen zal de Britse producent omwille van artikel 8 REACH pas 

vanaf de effectieve uittreding van het VK (vermoedelijk na 12 april 2019) een OR 

kunnen aanduiden (zie ECHA Q&A 1464), tenzij met de opschortende 

conditionele clausule wordt gewerkt. 

 

4.4 EU27/EEA legale entiteit is mede-registrant in de 
gezamenlijke indiening met een Britse onderneming als 
hoofdregistrant 

De Britse registratie in een gezamenlijke indiening (‘joint submission’) waarbij de 

hoofdregistrant (‘lead registrant’) een Britse legale entiteit is zal niet langer 

bestaan na brexit. Ga daarom na of: 

- De lead registrant naar de EU27/EEA verhuist; 

- De registratie kan overgenomen worden door een EU27/EEA 

dochteronderneming of vertegenwoordiger; of 

- Een nieuwe lead registrant kan worden aangeduid die wel gevestigd is in 

de EU27/EEA. 

 

4.5 EU27/EEA legale entiteit vertrouwt op autorisatie die is 
toegekend (of een hangende autorisatieaanvraag) van een 
Britse legale entiteit 

Omdat EU REACH niet langer van toepassing zal zijn in het VK na brexit zullen 

REACH autorisaties, evenals lopende autorisatieaanvragen, hun juridische 

geldigheid verliezen. Ga daarom na of: 

- De Britse producent of formulator zijn (hangende) autorisatie zal 

overdragen naar een EU27/EEA-OR (dit kan pas op het moment van 

effectieve uittreding van het VK, maar notificatie in REACH-IT tijdens 

brexit-window is mogelijk – ECHA Q&A 1466); 

- De Britse OR zijn (hangende) autorisatie zal overdragen naar een 

EU27/EEA-OR die wordt aangeduid door de niet-EU producent (Britse 

importeurs kunnen hun autorisatie niet overdragen naar een EU27/EEA-

OR); 

https://cefic.org/app/uploads/2019/01/Brexit-Cefic-CIA-Preparing-for-UK-out-of-REACH-scenario.docx-1.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13552/uk_only_reg_en.xlsx/8065c461-f576-be5c-d450-eb480737de7d
https://echa.europa.eu/documents/10162/13552/uk_only_reg_en.xlsx/8065c461-f576-be5c-d450-eb480737de7d
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/scope/The+UKs+withdrawal+from+the+EU/REACH?_journalqadisplay_WAR_journalqaportlet_INSTANCE_70Qx_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fit%2Fsupport%2Fqas-support%2Fbrowse%3Fp_p_id%3Djourna
https://echa.europa.eu/fr/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1466
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- De overdracht van een (hangende) autorisatie mogelijk is door een 

wijziging van de legale entiteit (bijvoorbeeld ten gevolge van een fusie, 

splitsing of verkoop van activa); 

- Beroep kan worden gedaan op een EU27/EEA-leverancier die 

autorisatiehouder is. 

ECHA raadt in zijn Q&A 1428 expliciet aan dat elke overdracht, waar mogelijk, 

minstens één week voor brexit wordt aangevraagd. Ook hier is het aangewezen 

om een opschortende conditionele clausule op te nemen om te verduidelijken dat 

de overdracht slechts plaatsvindt op het ogenblik dat het VK effectief uittreedt. 

4.6 Toegang tot de Britse markt voor chemische producten 

In het VK zijn overgangsmaatregelen voorzien voor de toegang tot de Britse 

markt. Dezelfde principes als EU REACH zijn van toepassing: verplichte 

registratie voor productie en/of invoer vanaf 1 ton/jaar per stof als dusdaning, in 

mengsels, of met bedoelde vrijstelling uit voorwerpen. 

Ten eerste zal een ‘grandfathering’ van alle bestaande registraties van Britse 

ondernemingen plaatsvinden. Daarmee worden deze opgenomen in UK REACH. 

Hiertoe moet de betrokken Britse onderneming een notificatie indienen binnen 

een termijn van 60 dagen en een volledige registratie binnen twee jaar uitvoeren. 

Deze ‘grandfathering’ zal gratis zijn. 

Ten tweede zullen nieuwe Britse importeurs van stoffen, voor brexit gedekt door 

de registratie van een legale entiteit in de EU27/EEA (die dus downstream user 

waren van EU27/EEA leveranciers), een notificatie kunnen indienen binnen een 

termijn van 180 dagen, en de volledige registratie moet pas op een later tijdstip 

gebeuren. Voor nieuwe registraties zal een vergoeding moeten betaald worden. 

Ten derde zullen EU27/EEA legale entiteiten een in het VK gevestigde OR 

kunnen aanduiden. Dit zal aanzien worden als een nieuwe registratie. 

Voor de notificaties moeten geen vergoedingen worden betaald. De 

vergoedingen voor nieuwe registraties bij de UK overheid zullen dezelfde zijn als 

de ECHA vergoedingen verrekend naar Pond Sterling.  

Ook voor autorisaties toegekend aan Britse producenten, importeurs en ORs 

bestaat ‘grandfathering’ in geval van notificatie binnen een termijn van 60 dagen. 

 

  

https://echa.europa.eu/advice-to-companies-q-as/reach
http://www.hse.gov.uk/brexit/reach.htm
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5 Aanvullende informatie 

Brexit algemeen: 

- Brexit Impact Scan (FOD Economie); 

- Checklist Brexit (FOD Financiën en Douane) 

- Europese Commissie Brexit Preparedness Notices 

Helpdesk REACH (FOD Economie): 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-

sectoren/chemische-industrie/welke-hulp-biedt-de-cel-reach  

ECHA: https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu  

HSE (Health and Safety Executive UK): 

http://www.hse.gov.uk/brexit/reach.htm 

CIA (Britse federatie chemische industrie): 

https://www.cia.org.uk/reachready/  

Brexit informatie van sectorfederaties: 

- Agoria 

- essenscia  

- Fedustria 

 

 

BIJLAGE: Suspensive conditional clause opgesteld door CEFIC: 

 

“By this agreement company [XX] established in the United Kingdom appoints 

company [YY] as its Only Representative pursuant to Article 8 of Regulation (EC) 

No 1907/2006 (“REACH regulation”) to undertake all activities necessary subject 

to the REACH Regulation.  

The agreement shall take effect at the time of signature of the present agreement 
by both parties. The appointment of the Only Representative shall take effect at 
the time of the UK’s withdrawal from the EU (i.e., at 00.00 hours CET on 30 March 
2019; 11 p.m. UK time on 29 March 2019) or at a later date in case of an extension 
of the withdrawal date in accordance with Article 50(3) of the Treaty on the 
European Union [suspensive clause] or, if the Withdrawal Agreement concluded 
between the EU and the UK is ratified and thereby establishes a transition 
arrangement, at the time of the end of the transition period (i.e., at 00.00 hours 
CET on 1 January 2021; 11 p.m. UK time on 31 December 2020 – subject to any 
changes resulting from waiving the use of summer time within the EU or at later 
date in case of an extension of the transition period in accordance with Article 
132 of the Withdrawal Agreement) [conditional clause]” 

https://brexit-impact-scan.be/nl/#/welkom
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/nieuw/checklist-brexit
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/chemische-industrie/welke-hulp-biedt-de-cel-reach
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/chemische-industrie/welke-hulp-biedt-de-cel-reach
https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu
http://www.hse.gov.uk/brexit/reach.htm
https://www.cia.org.uk/reachready/
https://www.agoria.be/WWW.wsc/rep/prg/ApplContent?SessionLID=3&ENewsID=124778
http://www.essenscia.be/nl/Newsletters/Article?article=2935
https://www.fedustria.be/blog/be-prepared-for-the-worst
https://cefic.org/app/uploads/2019/01/Brexit-Cefic-CIA-Preparing-for-UK-out-of-REACH-scenario.docx-1.pdf

