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Geachte heer Stuip,

Sinds 20 januari 2009 gelden de regels van de verordening over indeling, etiketteren en verpakken
van chemische stoffen en mengsels (1272/2008). Deze verordening (in Nederland aangeduid als
EU-GHS) heeft grote gevolgen voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische
producten.

Eerder heb ik u al geïnformeerd over de verplichtingen die deze verordening heeft vOQC
leveranciers van chemische producten. Zo moeten zij de komende tijd alle stoffen en mengsels
opnieuw beoordelen, indelen en etiketteren aan de hand van de criteria van EU-GHS. Op 1
december 2010 moeten alle stoffen zijn ingedeeld. Voor mengsels is de deadline op 1 juni 2015.

Met deze brief breng ik ook de meldingsplicht die op 1 december 2010 ingaat, onder uw aandacht.
Vanaf die datum moeten fabrikanten en importeurs van stoffen de indeling en etikettering van
gevaarlijke stoffen binnen 1 maand melden bij het European Chemicals Agency (ECHA). Het gaat
dan om gevaarlijke stoffen die op of na 1 december 2010 in de handel zijn. Dlt ongeacht de
hoeveelheid van de stof. Deze verplichting geldt dus ook voor fabrikanten of importeurs die een
gevaarlijke stof in een hoeveelheid van minder dan 1 ton per jaar importeren of produceren.

De meldingsplicht geldt niet als de stof al volgens REACH(EG. nr. 1907/2007) is geregistreerd of
als geregistreerd wordt beschouwd. In dat geval staat de informatie over indeling en etikettering
van de stof al in het registratiedossier. Volgens artikel 22 van REACHmoeten registranten
registratiedossiersmet de oude indeling en etikettering (Stoffenrichtlijn) op eigen initiatief
actualiseren met de indeling en etikettering volgens de systematiek van EU-GHS.

Kortom er is dus veel werk te verzetten! Daarom is het belangrijk voor fabrikanten en importeurs
dat ze nu al bezig zijn met de herbeoordeling van de stoffen die ze produceren of importeren. De
kans bestaat dat een stof een andere indeling krijgt dan onder het systeem van de Stoffenrichtlijn.
Ook nieuwe informatie, bijvoorbeeld verzameld voor een registratie onder REACH,kan leiden tot
een andere indeling en (andere) REACH-verplichtingen. Zo kan het noodzakelijk zijn dat een bedrijf
door een gewijzigde indeling een veiligheidsinformatieblad moet opstellen. Ook is het mogelijk dat
op basis van de nieuwe indeling, voor de stof een andere (vroegere) registratiedeadline geldt.
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Melden en het wijzigen van het registratiedossier doen bedrijven met REACH-IT. Dit systeem is te
benaderen via de website van ECHA. Op de website van de Nederlandse helpdesk (ghs-
helpdesk.nl) kunnen bedrijven informatie (o.a factsheets, standaardpresentaties, een poster en
voorlichtingsbrochure) over EU-GHS vinden. Ook is via de website de Guidance on Classification,
Packaging and Labelling te downloaden.

Ik verzoek u de informatie in deze brief aan uw leden door te geven. Vragen over de EU-GHS
verordening kunt u zowel telefonisch als per e-mail stellen aan de helpdesk. Het digitale
vragenformulier vindt u op de website. Sinds 1 maart is de helpdesk op werkdagen van 9.00-12.00
uur ook bereikbaar op telefoonnummer 088-6025775.

Met vriendelijke groet,
de Directeur Voeding, Gezondheidsbescherminq
en Preventie; __

.....,./~J ..

.: / #,~

)~? ....--~-'
rrvtdJS..·I}.//~Fr~/·rfo "" .. .
I


