
Optie 2: U registreert de stof 
onder UK REACH met behulp 
van een entiteit in het VK
Voordat het VK de EU verlaat:

Producenten, formuleerders en enige 
vertegenwoordigers uit de EU/EER mogen hun 
EU REACH-registratie overdragen aan een 
enige vertegenwoordiger in het VK of aan een 
gelieerde importeur in het VK (die vervolgens 
kan leveren aan uw klanten in het VK). 

Registraties van door in het VK gevestigde 
entiteiten die al aanwezig waren voorafgaand 
aan een Brexit zonder deal worden overgedragen 
aan het UK REACH-systeem op het moment 
dat het VK de EU verlaat. Dit proces wordt 
‘grandfathering’ genoemd. Raadpleeg de website 
van de HSE voor details over de actie die in het 
VK gevestigde entiteiten moeten nemen om 
voordeel te hebben bij het grandfathering-proces.

Voordat een registratie wordt overgedragen, 
moet u overwegen welke invloed dit heeft 
op uw werkzaamheden in de EU/EER en uw 
toegangsmogelijkheden tot de markt in de EU/EER.

Nadat het VK de EU verlaat:

U kunt ervoor kiezen om de stof te registreren 
onder UK REACH (via een in het VK gevestigde 
enige vertegenwoordiger of een gelieerde 
importeur in het VK (die vervolgens kan leveren 
aan uw klanten in het VK). 

Indien de in het VK gevestigde entiteit de stof 
registreert binnen twee jaar nadat het VK de EU 
verlaat, zijn uw bestaande klanten in het VK niets 
verplicht met betrekking tot UK REACH, behalve 
de plicht om het agentschap in het VK (de HSE) 
op de hoogte te stellen van de import binnen 
180 dagen nadat het VK de EU heeft verlaten. 

Indien de in het VK gevestigde entiteit diens UK 
REACH-registratie voltooit binnen 180 dagen 
nadat het VK de EU heeft verlaten, kan dit uw 
bestaande klanten in het VK ontslaan van de 
verplichting om binnen 180 dagen de HSE op 
de hoogte te stellen.
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De registratie onder 
UK REACH kan op de 
volgende manieren 
worden uitgevoerd:
Optie 1: door de in het VK gevestigde 
importeur, of

Optie 2: door de exporteur via een in het VK 
gevestigde entiteit

Optie 1: Uw klant in het VK 
registreert de stof onder UK 
REACH

Indien uw klanten in het VK de stof betrokken van 
ergens anders in de EU/EER op enig moment 
sinds 29 maart 2017, kunnen zij mogelijk 
gebruik maken van het overgangssysteem met 
meldingen, zodat toegang tot de markt in het 
VK gegarandeerd blijft en de toeleveringsketen 
niet wordt verbroken voordat aan de volledige 
registratieverplichtingen is voldaan.

Om gebruik te maken van deze regeling, moet 
uw klant in het VK binnen 180 dagen nadat het 
VK de EU verlaat een melding maken.

Indien ze de stof willen blijven gebruiken, 
moeten uw klanten in het VK de stof registreren 
binnen twee jaar nadat het VK de EU heeft 
verlaten. Dit wordt geclassificeerd als een 
nieuwe registratie en hiervoor moet een 
vergoeding worden betaald aan het agentschap 
in de VK, de Health and Safety Executive (HSE).

Indien uw klanten de stof niet betrokken van 
ergens anders in de EU/EER voordat het VK 
de EU verlaat, moeten ze de stof registreren 
bij het agentschap in de VK (de HSE). Dit moet 
gebeurd zijn voordat u kunt beginnen met naar 
uw klanten te exporteren.

Wat u moet weten
Het VK gaat onder welke omstandigheden 
ook op 31 oktober de EU verlaten. De Britse 
regering geeft er de voorkeur aan om de EU 
met een deal te verlaten en werkt op energieke 
en vastberaden wijze aan een deal die voor 
beide partijen werkt. 

Waar kunt u meer 
informatie vinden?
Meer informatie kunt u vinden in de uitgebreide 
Brexit-richtlijn online:

• Defra-richtlijn over de REACH-voorschriften: 
 Zoek op ‘REACH regulations’ op gov.uk/brexit

• BEIS-richtlijnen over de chemische sector: 
 Zoek op ‘chemicals sector Brexit’ op gov.uk/

brexit

• Richtlijn van de HSE (Britse regelgevende 
instantie). Bezoek hse.gov.uk/brexit/reach

• Richtlijn ECHA (regelgevende instantie van 
de EU) over de Brexit. Bezoek echa.europa.
eu/uk-withdrawal-from-the-eu

Bereid uw 
onderneming voor
Indien het VK de EU verlaat zonder deal, 
verandert de rol van ondernemingen in 
het VK die stoffen en mengsels verkrijgen 
van leveranciers in de EU/EER, of dit 
nu rechtstreeks is of in artikelen, van 
‘downstreamgebruikers’ in importeurs onder 
UK REACH. 

Deze ondernemingen zijn vervolgens verplicht 
een UK REACH-registratie als importeur te 
verkrijgen (als ze willen blijven betrekken 
van hun leveranciers in de EU/EER), tenzij 
hun leverancier ervoor kiest te registreren in 
overeenstemming met UK REACH via een in het 
VK gevestigde entiteit.
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