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Brexit: chemie en life sciences betreurt toenemende onzekerheid
essenscia roept EU en VK op om een ‘no deal’-scenario alsnog te vermijden
Brussel, 16 januari 2019 – Als belangrijkste exportsector van het land betreurt de Belgische chemie
en life sciences de toenemende onzekerheid en juridische onduidelijkheid door het uitblijven van een
Brexit-akkoord na de negatieve stemming in het Britse parlement gisteravond. Sectorfederatie
essenscia roept de beleidsverantwoordelijken in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op om
te blijven zoeken naar een onderhandelde oplossing, zodat een harde Brexit – met alle negatieve
economische gevolgen vandien – alsnog kan vermeden worden. Met amper een zeventigtal dagen
tot de deadline bereiden bedrijven zich daarentegen best intensief voor op zo’n worst case scenario.
29 maart, de datum waarop het Verenigd Koninkrijk officieel uit de Europese Unie stapt, komt alsmaar
dichterbij. De nood aan een onderhandeld akkoord groeit dan ook met de dag om een horrorscenario
van een ‘no deal’ – met extra douanecontroles, invoerheffingen en sterk verstoorde logistieke
processen – te vermijden. Daarenboven roept essenscia de regionale, federale en Europese
overheden ook op om, net zoals aan Britse zijde, de noodzakelijke overgangsperiodes te voorzien
voor de REACH-registraties van chemische producten die worden in- en uitgevoerd.
Vanochtend nam essenscia deel aan een topoverleg samen met Vicepremier en minister van
Financiën Alexander De Croo en verantwoordelijken van de douane. Het is een goede zaak dat er
bijkomende werkingsmiddelen voor de douane worden vrijgemaakt met ondersteunende maatregelen
voor digitalisering, een aangepaste werkwijze voor controles en de proactieve toekenning van EORInummers (Economic Operator Registration and Indentification) zonder dewelke er na de Brexit geen
in- en uitvoer meer mogelijk is. Ook met de regionale administraties wordt nauw samengewerkt om
de negatieve impact op het bedrijfsleven te beperken.
“We kunnen niet genoeg benadrukken dat de sector van de chemie en life sciences dringend nood
heeft aan duidelijkheid over de toekomstige handelsrelaties tussen de Europese Unie en het Verenigd
Koninkrijk. Daarom blijven we hopen dat er alsnog een oplossing kan gevonden worden, zodat een
‘no-deal’-scenario vermeden wordt. Maar de klok tikt en we zullen onze sectorbedrijven, in het
bijzonder de kmo’s, uitvoerig informeren en ondersteunen om Brexit-proof te zijn”, zegt Yves
Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia.
De chemie en life sciences is de belangrijkse exportsector van België, goed voor een derde van de
totale Belgische export. Het Verenigd Koninkrijk is de vijfde belangrijkste handelspartner voor de
Belgische chemie- en farma-industrie met een dagelijkse uitvoer richting het Verenigd Koninkrijk ter
waarde van 23 miljoen euro en een positieve handelsbalans van bijna 5 miljard euro.
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