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Goederen in de handel

brengen (non food)

http://economie.fgov.be
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Impact

EU harmonisatie wetgeving (non food)

▪ Uw rol als marktdeelnemer kan wijzigen:

➢ Definitie van in de handel brengen is van belang

➢ Distributeur/gebruiker wordt importeur

✓ verplichtingen van fabrikant waarborgen op vlak van DoC, 

conformiteitsbeoordeling, technisch dossier, markeringen, 

instructies en veiligheidsinformatie

✓ naam, handelsmerk en adres van importeur/invoerder 

moet ook op product

http://economie.fgov.be
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Impact

EU type certificatie

▪ De aangemelde instanties (notified bodies) van het VK 

verliezen hun status:

➢ EU NANDO blijft bestaan, maar zonder VK aangemelde 

instanties

➢ een nieuw certificaat aanvragen bij een andere in de EU-27 

gevestigde aangemelde instantie

➢ overdracht van het dossier en het bijbehorende certificaat aan 

een in de EU-27 gevestigde aangemelde instantie

http://economie.fgov.be
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VK side

EU harmonisatie wetgeving (non food)

▪ UKCA marking in plaats van CE marking

– https://www.gov.uk/government/publications/prepare-to-use-the-ukca-

mark-after-brexit/using-the-ukca-marking-if-the-uk-leaves-the-eu-

without-a-deal

– Vanaf 1 januari 2021

▪ VK heeft een eigen “equivalente” database voor aangemelde 

instanties

http://economie.fgov.be
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Impact

normalisatie - accreditatie

▪ In EU verandert er niets, maar zal het VK zelfde normen

hanteren?

➢ BSI blijft momenteel tot eind 2021 een full member of CEN / 

CENELEC / ETSI

▪ Zal UKAS lid blijven van European cooperation in 

Accreditation?

➢ het full membership of EA is nog steeds onder discussie

➢ Verschil tussen accreditatie instelling en markttoezicht 

autoriteit in aanvaarden van certificaten

http://economie.fgov.be
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VK side

Chemicals

▪ Het VK zal de EU-regelgeving vervangen door een Brits 

regelgevingskader

– Info pagina: https://www.gov.uk/guidance/how-to-comply-with-reach-

chemical-regulations#importing-from-the-eu-to-the-uk

– UK REACH Helpdesk: ukreachca@hse.gov.uk

– UK REACH wetgeving: 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/758/contents/made

▪ Online service “Comply with UK REACH” gaat live op 1 januari 

2021

http://economie.fgov.be
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Impact

Niet geharmoniseerde goederen

▪ Het vrije verkeer van goederen of van aspecten van goederen 

die niet volledig onder de harmonisatieregels van de Unie 

vallen, wordt gewaarborgd door de toepassing van het 

beginsel van wederzijdse erkenning. Lidstaten kunnen de 

verkoop op hun grondgebied van goederen die in een andere 

lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, niet verbieden

➢ Het beginsel van wederzijdse erkenning is niet langer van 

toepassing in relatie met het VK

http://economie.fgov.be
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CONTACT

http://economie.fgov.be

Het Contact Center is bereikbaar via:
tel. : 0800 120 33
fax : 0800 120 57
Contactformulier (NL) (DE) (EN)
e-mail: info.eco@economie.fgov.be

Helpdesk Reach:
reachinfo@economie.fgov.be

https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/economie/contact?lng=nl
https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/economie/contact?lng=de
https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/economie/contact?lng=en
mailto:info.eco@economie.fgov.be
mailto:reachinfo@economie.fgov.be

