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Risico’s zoveel mogelijk beperken 
Chemische stoffen zijn niet weg te denken uit onze samenleving. Ze spelen 
een belangrijke rol in de economie. Maar het gaat wel eens mis: onveilig 
gebruik van chemische stoffen is riskant voor mens en milieu. 
Om de risico’s van chemische stoffen te beperken zijn internationaal regels 
opgesteld. REACH is de nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. 
REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van 
CHemische stoffen. 

De bedrijven zijn verantwoordelijk 
Alle bedrijven die met chemische stoffen omgaan – als fabrikant, importeur, 
distributeur of als gebruiker – krijgen met REACH te maken. Het gaat daarbij 
om stoffen, preparaten en stoffen in voorwerpen. Het doel van REACH is dat 
alle bedrijven in de hele toeleveringsketen van een stof zich ervan verzekeren 
dat de stoffen zo veilig mogelijk worden geproduceerd, in de handel gebracht 
of gebruikt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de bedrijven. Als u 
beroepshalve omgaat met chemische stoffen, is REACH ook belangrijk voor u. 

Informatie verzamelen en beschikbaar stellen
REACH verplicht bedrijven om informatie over eigenschappen en risico’s van 
chemische stoffen te verzamelen, te beoordelen en te verspreiden onder 
afnemers om veilig met de stoffen te kunnen omgaan. De hoeveelheid 
informatie die een bedrijf moet geven, is afhankelijk van de eigenschappen en 
de hoeveelheid van een stof. Bij het verzamelen van informatie moeten 
dierproeven zoveel mogelijk worden vermeden. De rol die een bedrijf speelt, is 
van belang: fabrikanten en importeurs moeten andere informatie geven dan 
distributeurs of bedrijven die stoffen verwerken of toepassen (gebruikers). 
Fabrikanten en importeurs moeten gegevens leveren over de eigenschappen 
van en de risico’s bij blootstelling aan een stof. Gebruikers moeten aangeven 
op welke manier ze een stof gebruiken. Deze informatie is van belang voor de 
registratie van de stof. 

REACH,
Ook uw bedrijf krijgt ermee te maken.



Welke stoffen vallen onder REACH?
Het gaat bij REACH om stoffen (chemische verbindingen), preparaten 
(mengsels van twee of meer stoffen) en stoffen die voorkomen in voor- 
werpen (zoals toner in cartridges en cadmium in kunststoffen). Sommige 
stoffen vallen niet onder REACH (bijvoorbeeld radioactieve stoffen, afval- 
stoffen, (dier)geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen) omdat  
daar andere regelgeving voor geldt. 

Wanneer gaat REACH in?
REACH treedt in werking op 1 juni 2007. De registratieverplichting voor 
bedrijven treedt in werking vanaf 1 juni 2008. Stoffen die nog niet eerder  
zijn geproduceerd of geïmporteerd in de EU, moeten vanaf deze datum 
worden geregistreerd. Voor stoffen die al wel in de EU worden geproduceerd of 
geïmporteerd, gelden overgangstermijnen van drie en een half, zes en elf jaar.  
Om van deze termijnen gebruik te kunnen maken, moet een bedrijf een  
stof preregistreren. Dit kan vanaf 1 juni tot 1 december 2008. De termijnen 
voor indiening van een registratie of melding zijn in onderstaand schema 
weergegeven. Uitgangspunt is dat de stoffen met hoge risico’s  
en volumes per jaar (productie of import) als eerste moeten worden 
geregistreerd of gemeld.  

Registratie tweede  
groep stoffen  

(100-1000 ton)

Registratie derde groep stoffen  
(1-100 ton)

REACH 
in werking Stoffen die nog niet eerder in de EU zijn geproduceerd of geïmporteerd

Registratie eerste 
groep stoffen  

(>1000 ton of bepaalde 
gevaarlijke stoffen)*

*  Stoffen met bepaalde gevaarlijke eigenschappen: Carcinogeen, Mutageen, 
Reprotoxisch (CMR), Persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT), zeer persistent, 
sterk bioaccumulerend (zPB), milieugevaarlijk (N).
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Nu voorbereiden
REACH gaat in op 1 juni 2007. Het is van 
belang dat u weet welke gevolgen dit heeft 
voor uw bedrijf. Die kunnen namelijk 
behoorlijk ingrijpend zijn. Laat u niet 
verrassen. In Nederland hebben ministeries, 
koepel- en brancheorganisaties een 
voorlichtingstraject voor bedrijven opgezet. 

Meer weten over REACH? 
REACH-Helpdesk
De REACH-helpdesk van de overheid geeft 
informatie over de inhoud van REACH en 
beantwoordt vragen van ondernemingen 
en hun brancheorganisaties over de 
verplichtingen die zij onder REACH hebben. 
Centraal staat een website met daarop 
onder andere een leidraad, overzichten, 
veelgestelde vragen, links en een  
elektronisch vragenformulier.
www.reach-helpdesk.nl
070 373 59 05 (maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur)

Daarnaast kan uw brancheorganisatie u 
gerichte ondersteuning bieden.  

Het voorlichtingstraject over REACH is een samen-

werkingsproject van de ministeries van Economische 

Zaken (EZ), Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieu (VROM), Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de 

koepelorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en 

Kamers van Koophandel. Hieraan hebben de volgende 

brancheorganisaties hun medewerking verleend: 

Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), 

Vereniging FME-CWM, Koninklijke Metaalunie, 

Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF), 

FOCWA, Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten 

(NVZ) en Vereniging Handelaren Chemische 

Producten (VHCP). SenterNovem verricht de 

uitvoering van dit voorlichtingstraject. 

SenterNovem levert een bijdrage aan duurzame 

ontwikkeling en innovatie door een brug te slaan 

tussen markt en overheid, nationaal en internationaal. 

Op professionele wijze voert SenterNovem 

overheidsbeleid uit rond innovatie, energie & klimaat 

en milieu & leefomgeving. Bedrijven, instellingen en 

overheden kunnen bij SenterNovem terecht voor het 

realiseren van maatschappelijke doelstellingen op 

deze terreinen. SenterNovem is een agentschap van 

het Ministerie van Economische Zaken.  

Meer informatie: www.senternovem.nl.
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