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Persbericht 
 

 

 

     
    Den Haag, 2 januari 2007 

 SenterNovem Den Haag 
Juliana van Stolberglaan 3 
Postbus 93144 
2509 AC  Den Haag 
 
Telefoon +31 70 373 50 00   
Telefax +31 70 373 51 00 
Internet www.senternovem.nl 
 

 

Dit is een gezamenlijk persbericht van het RIVM en SenterNovem.  
 

Helpdesk registratie chemische stoffen open 
 

Vandaag is de REACH-helpdesk van start gegaan. Met deze helpdesk ondersteunt de 

overheid bedrijven en hun brancheorganisaties bij de uitvoering van REACH, de 

Europese verordening over chemische stoffen. Het RIVM en SenterNovem voeren 

deze helpdesk gezamenlijk uit in opdracht van de overheid. 

 

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen. 

REACH heeft twee doelen: een veiliger gebruik van chemische stoffen voor mens en milieu 

en het behouden c.q. vergroten van het concurrentievermogen van de Europese chemische 

industrie. De REACH verordening is in december 2006 aangenomen door de Europese 

Raad en treedt per 1 juni 2007 in werking. De verordening heeft gevolgen voor vrijwel alle  

producenten, importeurs, distributeurs en eindgebruikers van chemische stoffen.  

 

Om bedrijven te helpen bij de nieuwe wetgeving en de verplichtingen die REACH voor 

zich meebrengt, start de overheid vanaf vandaag een helpdesk. Deze helpdesk helpt 

bedrijven op weg en beantwoordt vragen over de betekenis van de wetstekst. Bedrijven die 

meer informatie willen over hun nieuwe verplichtingen in het kader van REACH kunnen de 

website www.reach-helpdesk.nl raadplegen of bellen met de helpdesk.  

 

De helpdesk wordt officieel geopend op de voorlichtingsbijeenkomst voor 

brancheorganisaties op 14 maart aanstaande in aanwezigheid van de bewindslieden van het 

Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van VROM en de voorzitters 

van MKB-Nederland en VNO-NCW. 

 

Vragen over REACH  

www.reach-helpdesk.nl 

Telefoon (070) 373 59 05 

 

 
 

 


