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Verplichtingen na een no deal Brexit: 

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) een notificatie voor uittreding uit de 

Europese Unie (EU) ingediend. Dit houdt in dat bij uitblijven van een deal, VK na de Brexit status 

van een “derde land” krijgt.  

 In lijn met Artikel 51 (1)(b) van Richtlijn 2001/83/EC en Artikel 55 (1)(b) van Richtlijn 

2001/82/EC, moeten geneesmiddelen die de EU geïmporteerd worden Quality Control 

Testing (QC-testing) ondergaan op EU/EER gebied.  

 Een in de EU-gevestigde Batch Release Site is een fundamentele vereiste van de EU om de 

kwaliteit van geneesmiddelen op de EU-markt te waarborgen. Derhalve dient de 

Manufacturing Authorisation Holder (MAH) uiterlijk op het moment van een no deal Brexit 

de batch release site in het VK te hebben getransfereerd naar één van de EU27-landen.  

Deze Q&A is bedoeld voor fabrikanten en groothandels met een Fabrikantenvergunning (F-

vergunning) respectievelijk een Groothandelsvergunning (G-vergunning).  

Mag in geval van een no deal Brexit de EU-Qualified Person (EU-QP)-vrijgifte 

plaatsvinden in het VK? 

Nee, dit mag niet. EU-QP vrijgifte moet vanaf de Brexit plaatsvinden binnen de EU27 

(overgebleven 27 landen). Dit dient vastgelegd te zijn in het registratiedossier. Dit geldt 

zowel voor nationale, decentrale als centrale registraties.  

Het VK wordt in geval van een no deal Brexit beschouwd als een derde land zonder Mutual 

Recognition Agreement (MRA). Dit betekent dat er (nog) geen bepalingen zijn over 

erkenning van EU-QP vrijgifte, het uitvoeren van importtesten of bijvoorbeeld de locatie 

van opslag van referentie- en retentiemonsters.  

Indien de wijziging voor de EU-QP-vrijgiftelocatie nog niet is ingediend kan de EU-QP-

vrijgifte niet conform dossier plaatsvinden. In dit geval kan een potentieel tekort ontstaan. 

De MAH dient dit tekort dan te melden via het Meldpunt het Geneesmiddeltekorten en 

defecten. De IGJ zal in dit geval samen met het CBG beoordelen in hoeverre het nodig is 

om een Tekortenbesluit af te geven (artikel 3.17a Regeling GnW). 

Moet een QP bijgeschreven op een Nederlandse fabrikantenvergunning gevestigd zijn in 

een EU-lidstaat? 

Nee, in de Geneesmiddelenwet, Besluit en Regeling Geneesmiddelenwet is niet vastgelegd 

waar de QP gevestigd moet zijn.  

Echter, EU QP certificering van geneesmiddelen dient tenminste in een van de EU-lidstaten 

plaats te vinden. Dit betekent dat de QP fysiek aanwezig dient te zijn in een EU-lidstaat 

ten tijde van de certificering. QP certificering op afstand vanuit een derde land is derhalve 

niet toegestaan. De vergunninghouder dient aantoonbaar te kunnen maken waar de QP 

zich bevond ten tijde van de certificering.  
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Mag in het geval van een no deal Brexit de QC-analyse voor EU-QP vrijgifte plaatsvinden 

in het VK? 

Nee, dit mag niet, er is echter een vrijstellingsverzoek mogelijk, zie paragraaf “Bevorderen 

Geneesmiddelenvoorziening” van deze Q&A. Indien u niet voldoet aan de voorwaarden 

welke in het vrijstellingsverzoek zijn geformuleerd, dient zowel de QC-analyse voor EU-QP-

vrijgifte als de import analyse voor EU-QP-vrijgifte plaats te vinden binnen de EU27. 

Mag er ook een beperkte importanalyse op het geïmporteerde geneesmiddel uitgevoerd 

worden indien de volledige importanalyse plaatsvindt in het VK of in een ander derde 

land buiten de EU? 

Nee, dit mag niet. Er is echter een vrijstellingsverzoek mogelijk, zie paragraaf “Bevorderen 

Geneesmiddelenvoorziening” van deze Q&A. De volledige importanalyse dient uitgevoerd 

te worden op EU-grondgebied. Een beperkte importanalyse wordt niet geaccepteerd.  

Waar dienen de geïmporteerde geneesmiddelen opgeslagen te worden na een no deal  

Brexit? 

Geïmporteerde geneesmiddelen uit het VK of derde landen dienen opgeslagen te worden 

bij een F-vergunninghouder met locatie van fysieke invoer (2.3.1) aangevinkt op de 

vergunning. Een G-vergunninghouder die geïmporteerde goederen wilt gaan opslaan, dient 

een F-vergunning aanvraag te doen bij Farmatec.  

Wat te doen in het geval een Good Manufacturing Practices (GMP)/ Good Distribution 

Practices (GDP) certificaat dat door Medicines and Healthcare products Regulatory 

Agency (MHRA) is uitgegeven na een no deal Brexit verloopt?  

De vergunninghouder dient in dit geval tijdig vernieuwing van het certificaat aan te 

vragen. Voor centraal geregistreerde geneesmiddelen moet de vergunninghouder zich 

wenden tot de European Medicine Agency (EMA). Voor nationaal geregistreerde 

geneesmiddelen moet de vergunninghouder zich wenden tot de betreffende autoriteit 

binnen de EU27 landen.  

Dienen retentie- en referentiemonsters van batches vrijgegeven voor een no deal Brexit, 

maar nog wel op de markt in de EU, op EU-grondgebied opgeslagen te worden? 

In geval van opslag van monsters in het VK mogen deze daar opgeslagen blijven mits dit 

contractueel is vastgelegd (contract en quality agreement). Op het moment dat er een 

heranalyse van deze monsters nodig is, dient dit plaats te vinden bij een locatie op EU-

grondgebied (bijvoorbeeld locatie van importanalyse). In dit geval moet de wijze van 

transport van deze monsters aantoonbaar op vergelijkbare wijze als de originele batches 

plaatsvinden. Verplaatsen op voorhand is dus niet nodig, maar wel toegestaan.  

Dienen retentie- en referentiemonsters van batches vrijgegeven na een no deal Brexit 

voor de EU markt op EU grondgebied opgeslagen te worden? 

Ja. De retentie-en referentiemonsters van de batches die onder het vrijstellingsverzoek in 

het VK zijn getest dienen nadat de transfer van de QC-site is goedgekeurd door de 

registratieautoriteiten te worden verplaatst naar de EU27. Zie paragraaf “Bevorderen 

Geneesmiddelenvoorziening” van deze Q&A voor de voorwaardes van het 

vrijstellingsverzoek.  

Waar dient voortdurend houdbaarheidsonderzoek uitgevoerd te worden voor batches die 

zijn vrijgegeven voor de Brexit maar nog wel op de markt zijn binnen de EU? 

De Brexit heeft geen impact op uitvoering van voortdurend houdbaarheidsonderzoek. Dit 

dient uitgevoerd te worden volgens het registratiedossier.  
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Mogen geneesmiddelen, betrokken uit het VK via parallelimport, omgepakt en in 

Nederland op de markt gebracht worden? 

  

In geval van een no deal Brexit mogen na de uittredingsdag geen geneesmiddelen vanuit 

het VK via parallelimport betrokken worden. Klik op de onderstaande link voor meer 

informatie met betrekking tot parallelimport na een no deal Brexit.  

http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/BREXIT/CMDh_361_201

7_Rev3_01_2019_clean_-_QA_on_BREXIT.pdf 

Geneesmiddelen die voor de Brexit op EU-grondgebied zijn geïmporteerd, mogen worden 

uitverkocht waarbij de expiratiedatum als grens voor de uitverkooptermijn geldt.  

  

http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/BREXIT/CMDh_361_2017_Rev3_01_2019_clean_-_QA_on_BREXIT.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/BREXIT/CMDh_361_2017_Rev3_01_2019_clean_-_QA_on_BREXIT.pdf
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Bevorderen Geneesmiddelenvoorziening 

In het geval de MAH voor de Brexit de Quality Control-testing site niet naar overige 27 landen 

binnen de EU (EU27) kan overhevelen, dient de MAH een vrijstellingsverzoek in te dienen bij de 

relevante registratieautoriteit (CBG/ EMA). Klik op de onderstaande link voor de voorwaarden en 

vereiste documentatie van het Vrijstellingsverzoek.  

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicinalprodu

cts_en.pdf 

 

Mag in geval van een no deal Brexit de QC-analyse voor EU-QP-vrijgifte plaatsvinden in 

het VK? 

In het geval de MAH de locatie van QC-testing niet voor de Brexit naar de EU27 kan 

verplaatsen, dient de MAH tijdig een vrijstellingsverzoek in te dienen. Klik op de 

onderstaande link voor de voorwaarden en vereisten voor geneesmiddelen met een 

centrale registratie.  

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicin

alproducts_en.pdf 

Voor geneesmiddelen met een nationale registratie en geneesmiddelen waarvoor het 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de Reference Member State is, kunt u 

alle informatie via de onderstaande link terugvinden.  

https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/03/05/brexit-mededeling-europese-

commissie-ema-cmdh-en-cmdv-over-brexit-en-eu-regels-voor-batch-controle-van-

geneesmiddelen 

Naar welke instantie moeten de goedkeuringsbrieven voor het vrijstellingsverzoek 

worden verstuurd? 

De To Whom It May Concern-brief van EMA getiteld “Withdrawal of United Kingdom and 

rules for batch testing of medicinal products” schrijft het volgende: 

“A copy of the letter granting the exemption should be sent by the marketing authorization 

holder to the competent authority that granted the manufacturing authorisation for the 

batch release site in accordance with Article 40 of Directive 2001/83/EC and Article 44 of 

Directive 2001/82/EC.” 

 

In Nederland is deze competent authority de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De 

houder van de vergunning kan de kopie van de goedkeuring van het vrijstellingsverzoek 

ter kennisgeving opsturen naar Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd via gmpgdp@igj.nl. 

 

Dienen geneesmiddelen die voor de Brexit betrokken zijn uit het VK en opgeslagen 

worden op EU-grondgebied (een van de 27 overgebleven EU-landen) opnieuw door de 

EU- QP vrijgegeven te worden? 

Nee, opnieuw EU-QP vrijgeven is niet nodig. In geval van betrekken van geneesmiddelen 

uit het VK na de Brexit wordt dit beschouwd als importeren en dient dit door een F-

vergunninghouder met importvergunning plaats te vinden. 

Mogen geneesmiddelen die voor de Brexit betrokken zijn uit de VK, EU-QP vrijgifte 

hebben ondergaan en opgeslagen worden op EU-grondgebied (een van de 27 

overgebleven EU-landen) vrijelijk verhandeld worden binnen de EU? 

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicinalproducts_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicinalproducts_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicinalproducts_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicinalproducts_en.pdf
https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/03/05/brexit-mededeling-europese-commissie-ema-cmdh-en-cmdv-over-brexit-en-eu-regels-voor-batch-controle-van-geneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/03/05/brexit-mededeling-europese-commissie-ema-cmdh-en-cmdv-over-brexit-en-eu-regels-voor-batch-controle-van-geneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/03/05/brexit-mededeling-europese-commissie-ema-cmdh-en-cmdv-over-brexit-en-eu-regels-voor-batch-controle-van-geneesmiddelen
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Ja dit mag, geneesmiddelen mogen afgeleverd en verhandeld worden tot einde 

houdbaarheid mits deze voor de Brexit uit het VK betrokken zijn en op EU-grondgebied 

(een van de 27 overgebleven EU-landen) zijn opgeslagen.  

 

 

 

Zijn er uitzonderingen mogelijk op de uitvoering van EU-QP-certificering en uitvoering 

van QC-testen? 

Ja, zie informatie met betrekking tot het vrijstellingsverzoek via de onderstaande links: 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicin

alproducts_en.pdf 

 

https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/03/05/brexit-mededeling-europese-

commissie-ema-cmdh-en-cmdv-over-brexit-en-eu-regels-voor-batch-controle-van-

geneesmiddelen 

 

Zijn GMP-en GDP-certificaten van vergunninghouders in VK en derde landen uitgegeven 

door de MHRA na de Brexit nog geldig? 

De IGJ gaat ermee akkoord dat GMP- en GDP-certificaten zoals uitgegeven door de MHRA 

voor de Brexit mogen worden erkend door de EU-vergunninghouder. Producten 

geproduceerd onder het betreffende geldende certificaat mogen door een EU-QP worden 

vrijgegeven. Daar waar non-compliances zijn geconstateerd moeten deze uiteraard 

overgenomen worden door de certificerende QP. De GMP- en GDP-certificaten kunnen als 

supporting evidence worden gebruikt voor indienen van registratiedossiers. 

 

In het geval de Brexit niet doorgaat, wordt uitgesteld of als er een deal komt, moet de 

MAH dan toch een vrijstellingsverzoek indienen? 

Nee, in het geval de Brexit niet doorgaat, kan de Quality Control testing en de EU-QP-

vrijgifte vanuit het VK plaatsvinden en is de MAH niet verplicht wijzigingen in te dienen.  

Wanneer er een deal is, is de situatie afhankelijk van de voorwaarden zoals geformuleerd 

in de deal met betrekking tot geneesmiddelenvoorziening. 

Vrijgifte vaccins en bloedproducten 

Vrijgifte van vaccins en bloedproducten kent nog een wettelijke partijgewijze vrijgifte bovenop de 

vrijgifte van de QP van de fabrikant. Deze partijgewijze vrijgifte wordt door Official Medicines 

Control Laboratories (OMCLs) uitgevoerd. In Nederland is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Mileu (RIVM) verantwoordelijk voor deze partijgewijze vrijgifte van bloedproducten en vaccins. 

De MAH kiest het OMCL en OMCLs onderling erkennen elkaars certificaten, waaronder dat uit het 

VK.  

Als de MAH het vaccin of bloedproduct op de Nederlandse markt zet, zal het RIVM of zelf 

vrijgiftetesten uitvoeren of wanneer een ander EU-land, waaronder het VK reeds de betreffende 

partij heeft getest en vrijgegeven, het certificaat van dat land erkennen.  

Wat te doen met batches die voor de Brexit door de EU-QP vrijgegeven zijn en door een 

OMCL-lab in het VK getest zijn?  

Omdat alle handelingen voor de Brexit hebben plaatsgevonden is het mogelijk het in de VK 

afgegeven OMCL-certificaat te blijven erkennen tot einde expiratiedatum van het product. 

Een batch die voor de Brexit door EU-QP is vrijgegeven, kan na de Brexit nog worden 

vrijgegeven voor de Nederlandse markt. 

Wat te doen met batches die na de Brexit door de EU-QP vrijgegeven zijn en door een 

OMCL-lab in het VK getest zijn?  

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicinalproducts_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicinalproducts_en.pdf
https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/03/05/brexit-mededeling-europese-commissie-ema-cmdh-en-cmdv-over-brexit-en-eu-regels-voor-batch-controle-van-geneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/03/05/brexit-mededeling-europese-commissie-ema-cmdh-en-cmdv-over-brexit-en-eu-regels-voor-batch-controle-van-geneesmiddelen
https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/03/05/brexit-mededeling-europese-commissie-ema-cmdh-en-cmdv-over-brexit-en-eu-regels-voor-batch-controle-van-geneesmiddelen
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In dit geval mag het certificaat uit het VK niet worden erkend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


