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Pauline van Aardenne

REACH

Verordening 1907/2006 van het EP en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en beoordeling van 
en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen

• Doel: de gezondheid van mens en milieu te beschermen 
tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen 
opleveren

• Ziet op alle chemische stoffen

• Van kracht sinds 1 juni 2007
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• Registratie

• Beoordeling

• Autorisatie

• Beperking

Instrumenten

Actoren

• Producent
• Importeur
• Enige vertegenwoordiger
• Leverancier/distributeur
• Downstreamgebruiker
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Registratie (titel II)

• Stoffen mogen niet in de Gemeenschap worden 
vervaardigd of in de handel worden gebracht, tenzij 
deze zijn geregistreerd (artikel 5 REACH)

• Elke fabrikant of importeur die een stof in 
hoeveelheden van >1 ton per jaar vervaardigt of 
invoert, dient een registratie in

• Chemische stoffen die al door andere wetgeving 
worden gereguleerd (bv geneesmiddelen) zijn (deels) 
vrijgesteld
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Registratie

• Eén stof – één registratie
• Registratie moet dus gezamenlijk worden ingediend
• Wie moet registreren? Fabrikant, importeur en enige 

vertegenwoordiger
• Stoffen die al vóór REACH in de EU werden vervaardigd 

of in de handel gebracht: overgangsregeling
• Andere stoffen: informatieverzoek bij ECHA en 

vervolgens plicht tot registratie
• ECHA houdt registratiedossier bij
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MSDS (titel IV)

• Veiligheidsinformatiebladen (artikel 31 REACH)
• Te verstrekken door de leverancier 
• Verplicht als een stof wordt verstrekt die (kort gezegd) 

als gevaarlijk wordt aangemerkt 
• Inhoud: artikel 31 lid 5
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MSDS

• Downstreamgebruiker heeft de plicht om alle 
informatie die hij nodig heeft om aan zijn 
verplichtingen krachtens REACH te voldoen, te 
verzamelen en gedurende 10 jaar te bewaren – moet 
leverancier om MSDS vragen

• Let op: REACH is in 2015 aangepast, alle 
veiligheidsinformatiebladen moeten aan gewijzigde 
bijlage II worden aangepast (overgangsrecht: geldt 
sinds 31 mei 2017 ook voor MSDS die vóór wijziging zijn 
verstrekt)
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Autorisatie (titel VII)

• Doel: zeer zorgwekkende stoffen geleidelijk vervangen 
door minder gevaarlijke stoffen

• Welke stoffen kunnen op de autorisatielijst worden 
opgenomen? – artikel 57 REACH

• Procedure tot plaatsing stof op autorisatielijst
• Procedure aanvraag autorisatie
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Autorisatie

Procedure tot plaatsing stof op autorisatielijst (kort):
• Verzoek lidstaat of ECHA aan Commissie om stof als 

zeer zorgwekkend aan te merken
• Opname van de stof op Kandidaatslijst (directe 

verplichtingen voor leverancier)
• ECHA beoordeelt welke stoffen van de Kandidaatslijst 

met voorrang op de autorisatielijst moeten komen en 
stelt aanbeveling op
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Autorisatie

• Aanbeveling:
– Verbodsdatum (verboden in handel te brengen, tenzij 

autorisatie is verleend)
– Uiterste aanvraagdatum (datum waarop de aanvraag om 

autorisatie ontvangen moet zijn, wil de aanvrager na de 
verbodsdatum doorgaan met het in de handel brengen)

– Herzieningsperiode
– Vormen van gebruik die zijn vrijgesteld

• Commissie besluit welke stoffen op de autorisatielijst 
worden geplaatst

• Bijlage XIV REACH 
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Autorisatie

Procedure tot aanvragen autorisatie
• Producent, importeur of downstreamgebruiker
• Kan worden ingediend door een of meerdere personen
• Aanvraag wordt ingediend bij de Commissie
• Aanvraag wordt verleend indien:

– de risico’s van het gebruik van de stof adequaat kunnen 
worden beheerst; of

– de sociaaleconomische voordelen zwaarder wegen dan de 
risico’s voor mens en milieu, en er geen alternatieve 
stoffen of technologieën beschikbaar zijn.
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Autorisatie

• Let bij aanvraag tot autorisatie op ‘uiterste 
aanvraagdatum’ en ‘verbodsdatum’ (overgangsrecht 
artikel 58 REACH)
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Beperking (titel VIII)

• Instrument om de gezondheid van mens en milieu te 
beschermen tegen onaanvaardbare risico’s van 
chemische stoffen

• Procedure ingeleid door lidstaat of ECHA op verzoek 
Commissie

• Als beperking is vastgesteld, moet iedereen die in de 
beperking wordt genoemd, zich daaraan houden
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Zijn er nog vragen?

P.H.J. van Aardenne
vanaaardenne@feltz.nl
06 -11 41 64 83

www.feltz.nl
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http://www.feltz.nl/

