Webinar: UKCA-markering vereisten voor het exporteren van goederen naar
het VK - 20/05/2021
Heb je dit Webinar gemist of nog wat twijfels je nog over bepaalde onderwerpen die erin aan bod
kwamen? Maak je niet druk! Je bent op de juiste plaats. Op deze pagina kan je het volledige Webinar
herbekijken en krijg je toegang tot de Q&A over vereisten van de UKCA-markering (VK-conform) om
goederen te exporteren naar het VK. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je nog vragen
heb. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.
De volledige Webinar in het Engels is beschikbaar via deze link.

Veelgestelde vragen
1. Mogen bedrijven ook zelf UKCA-markeringscertificering doen?
Op dit moment zijn de omstandigheden waarin je zelf een conformiteitsverklaring voor UKCAmarkering kunt gebruiken dezelfde als voor CE-markering. Met andere woorden, fabrikanten die
momenteel goederen produceren die voldoen aan de CE-markeringsvereisten voor zelfverklaring,
kunnen ook zelf de UKCA-markering opmaken.
Controleer hier of jouw producten zelfverklaard kunnen worden.
2. Zijn er geconsolideerde versies van de wettelijke instrumenten (voor de Britse equivalenten
van de CE-markeringsrichtlijnen van de EU) beschikbaar? Zo niet, wat is dan de verwachte
timing?
De geconsolideerde versies zijn nog niet beschikbaar en er is geen specifieke deadline voor wanneer
deze gelanceerd zullen worden.
3. Is er een officieel logo + richtlijnen voor het grafische deel ervan voor de UKCA, zodat we het
kunnen opnemen in alle nieuwe projecten en bij het nabestellen van verpakkingen?
Richtlijnen en afbeeldingen van de UKCA zijn te vinden en te downloaden via deze link.
4. Wanneer heb ik een gemachtigde vertegenwoordiger nodig om mijn product op de Britse
markt te brengen?
Wanneer een gemachtigde vertegenwoordiger voor de CE-markering vereist was, is deze ook vereist
voor de UKCA.
EU-vertegenwoordigers worden niet langer erkend als gemachtigde vertegenwoordigers om het
product op de Britse markt te brengen. Gemachtigde vertegenwoordigers moeten gevestigd zijn in GB
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of Northern Ireland (NI) voor de GB-markt. In GB gevestigde gemachtigde vertegenwoordigers worden
niet erkend in de EU.
Vanaf 16 juli 2021 is een EU-vertegenwoordiger verplicht als er geen andere marktdeelnemer
aanwezig is (bij uitvoer naar de EU en NI).
5. Moet ik ook het adres van de importeur op het product toevoegen?
De Britse importeur moet ervoor zorgen dat:
•Goederen worden geëtiketteerd met de gegevens van jouw bedrijf, waaronder de naam van jouw
bedrijf en een contactadres. Tot 31 december 2022 kan je deze gegevens verstrekken op de
begeleidende documentatie in plaats van op het product zelf als je bepaalde goederen uit de EER (en
in sommige gevallen Zwitserland) importeert. Na 31 december 2022 moeten uw gegevens op het
product of, in omstandigheden waarin de wetgeving dit toestaat, op de verpakking of een begeleidend
document worden aangebracht;
•De juiste conformiteitsbeoordelingsprocedures uitgevoerd zijn en dat de goederen over de juiste
conformiteitsmarkeringen beschikken
•De fabrikant de juiste technische documentatie heeft opgesteld en heeft voldaan aan de
etiketteringsvoorschriften
•Je een kopie van de conformiteitsverklaring bewaart voor een periode van 10 jaar
•Goederen voldoen aan de relevante essentiële eisen
Je moet voldoen aan het bovenstaande voor goederen die op de GB-markt worden gebracht, ongeacht
of ze CE- of UKCA-gemarkeerd zijn.
Via deze link vind je meer informatie.
6. Hoe de UKNI-markering gebruiken?
In de meeste gevallen moet je de UKNI-markering op het product zelf of op de verpakking aanbrengen.
In sommige gevallen kan het op de handleidingen of op andere ondersteunende documenten worden
geplaatst. Dit is afhankelijk van de specifieke regelgeving die op dat product van toepassing is.
De volgende algemene regels zijn van toepassing:
• De UKNI-markering mag alleen door jou als fabrikant of je gemachtigde op een product worden
aangebracht (indien toegestaan door de relevante wetgeving)
• Wanneer je de UKNI-markering op een ander conformiteitsmerkteken aanbrengt, neem je de
volledige verantwoordelijkheid voor de conformiteit van je product met de vereisten van de relevante
wetgeving
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• Je mag geen markering of teken plaatsen dat de betekenis of vorm van het UKNI-markering verkeerd
zou kunnen interpreteren aan een derde partij
• Je mag geen andere markeringen op het product aanbrengen die de zichtbaarheid, leesbaarheid of
betekenis van de UKNI-markering kunnen beïnvloeden
•De UKNI-markering mag niet op producten worden geplaatst, tenzij de wetgeving dit specifiek
vereist
•De UKNI-markering moet vergezeld gaan van een andere conformiteitsmarkering; het verschijnt nooit
alleen op een product
Bovendien is het Protocol Ierland/Noord-Ierland nu van kracht. Zolang dit van toepassing is, moeten
goederen die in NI in de handel worden gebracht, voldoen aan de relevante EU-regels.
De CE-markering blijft voor de meeste goederen een relevante markering. Als u zelf declareert voor
CE, kunt u dit blijven doen bij het op de NI-markt brengen van goederen. Als u een EU Notified Body
gebruikt, hoeft u alleen de CE-markering te gebruiken. Dit is nu het geval en deze regel is van
toepassing op bestaande voorraden die eind 2020 nog niet in de handel zijn gebracht (als die
bestaande voorraad door een aangemelde instantie van het VK is beoordeeld aan de hand van
relevante EU-regels). Goederen met een UKNI-markering zijn niet geldig voor de EU-markt.
Britse instanties die de NI-markering goedkeuren, blijven 'aangemelde instanties'. Deze 'aangemelde
instanties' kunnen overal in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn. EU-organen zullen erkend blijven
worden als bevoegd om te certificeren voor de NI-markt. De UKCA-merkering alleen is niet geldig voor
de NI-markt.
Je brengt de UKNI-markering nooit alleen aan. Het gaat altijd vergezeld van de relevante EUconformiteitsmarkering.
Meer informatie over het gebruik van UKNI vind je via deze link.
7. Waar kan ik informatie vinden over de Britse vereisten voor eco-design op pompen,
ventilatoren en elektromotoren, aangezien dit blijkbaar niet in overeenstemming is met de
EU?
Vanaf 1 januari 2021 zijn er enkele verschillen in de regels voor het op de markt brengen van energie
gerelateerde producten in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) en het op de markt
brengen van energie gerelateerde producten in Noord-Ierland.
Meer informatie vind je via deze link.
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8. Is er een sjabloon voor de Britse conformiteitsverklaring?
In de Britse conformiteitsverklaring moet je als fabrikant of jouw gemachtigde vertegenwoordiger
(indien toegestaan in de relevante wetgeving):




verklaren dat het product in overeenstemming is met de relevante wettelijke vereisten die van
toepassing zijn op het specifieke product
ervoor zorgen dat het document de naam en het adres van de fabrikant (of je gemachtigde)
hebt, samen met informatie over het product en de conformiteitsbeoordelingsinstantie
(indien van toepassing)
De Britse conformiteitsverklaring moet op verzoek beschikbaar zijn voor
markttoezichtautoriteiten.

De vereiste informatie over de conformiteitsverklaring is grotendeels dezelfde als wat op een EUconformiteitsverklaring vereist was. Dit kan variëren afhankelijk van de toepassingswetgeving, maar
moet over het algemeen het volgende omvatten:









Je naam en volledig bedrijfsadres of die van je gemachtigde
het serienummer, model of type-identificatie van het product
een verklaring waarin je verklaart dat je de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de
naleving van het product
de gegevens van de erkende instantie die de conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft
uitgevoerd (indien van toepassing)
de relevante wetgeving waaraan het product voldoet
je naam en handtekening
de datum waarop de aangifte is afgegeven
aanvullende informatie (indien van toepassing)

De volgende items moeten worden vermeld:



relevante Britse wetgeving (in plaats van EU-wetgeving) (ODS, 5.08KB)
Door het VK aangewezen normen in plaats van normen die in het Publicatieblad van de
Europese Unie worden genoemd

Meer informatie hierover vind je via deze link.
9. Wat is de definitie van een importeur versus een vertegenwoordiger onder UKCA?
De verantwoordelijkheden van "marktdeelnemers" die te maken hebben met CE- of UKCAgemarkeerde goederen zijn op 1 januari 2021 gewijzigd. Marktdeelnemers zijn fabrikanten,
importeurs, distributeurs en gemachtigde vertegenwoordigers.
In het VK gevestigde distributeurs van EU-goederen kunnen "importeurs" worden - en vice versa. In
vergelijking met distributeurs hebben importeurs aanvullende plichten om ervoor te zorgen dat
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producten voldoen aan de productnormen. Verder moeten ze ervoor zorgen dat hun adres op een
product staat.


"gemachtigd vertegenwoordiger ":elke natuurlijke of rechtspersoon die van een fabrikant een
schriftelijke opdracht heeft gekregen om namens hem of haar op te treden met betrekking tot
bepaalde taken;



"importeur":elke natuurlijke of rechtspersoon die een product uit een ander land in de handel
brengt.
Meer informatie vind je via deze link.
10. Is er een speciale regel met betrekking tot de UKCA-markering op medische hulpmiddelen?
Ja, medische hulpmiddelen volgen andere regels dan algemene producten. "Sinds 1 januari 2021 zijn
er een aantal wijzigingen, ingevoerd door middel van secundaire wetgeving, in de manier waarop
medische hulpmiddelen in Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) op de markt worden
gebracht". Dit zijn de belangrijkste richtlijnen voor medische hulpmiddelen:





CE-markering blijft tot 30 juni 2023 erkend voor medische hulpmiddelen in Groot-Brittannië
certificaten afgegeven door de EU erkende aangemelde instanties blijven geldig voor de markt
van Groot-Brittannië tot en met 30 juni 2023
de EU erkent niet langer de aangemelde instanties van het VK
Aangemelde instanties van het VK kunnen geen CE-certificaten afgeven (anders dan voor de
toepassing van de CE UKNI-markering, die geldig is in Noord-Ierland) - en zijn door het VK
erkende instanties geworden

De volledige regelgeving voor medische hulpmiddelen in het Verenigd Koninkrijk vind je via deze link.

Zijn er nog vragen? Contacteer ons via brexit@vlaio.be
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