
Snel en goed voorbereid aan de slag met REACH! 
Om de risico’s voor mens én milieu van chemische stoffen te beperken zijn via de nieuwe Europese 

verordening REACH regels opgesteld. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking 

van CHemische stoffen. Vanaf 1 juni 2007 krijgen bedrijven, die chemische stoffen produceren, importeren, 

gebruiken en verhandelen, te maken met de nieuwe regels. REACH geldt ook voor de invoer van gevaarlijke 
stoffen verwerkt in voorwerpen
 

 

De nieuwe verordening is in december 2006 door de 

Europese Raad en het Europese Parlement vastgesteld 

en treedt vanaf 1 juni 2007 gefaseerd in werking. Een 

belangrijk onderdeel van REACH is de registratie van 

stoffen bij het nog op te richten Europees Agentschap 

voor chemische stoffen in Helsinki. De registratie van 

stoffen is afhankelijk van de geproduceerde of 

geïmporteerde hoeveelheid van de stof en de 

gevaarseigenschappen van een stof (zie kader 

hiernaast). Voor sommige stoffen (bijvoorbeeld 

stoffen verwerkt in geneesmiddelen, 

bestrijdingsmiddelen, diervoeders) geldt een 

vrijstelling van de registratieplicht. Daarvoor bestaat 

al andere EU-regelgeving. 

 

Rollen en verplichtingen 
REACH onderscheidt in de toeleveringsketen van een 

stof vier rollen. Deze rollen zijn gekoppeld aan de 

activiteiten van bedrijven met stoffen (productie, 

import, gebruik en distributie van stoffen). Bedrijven 

kunnen de rol van fabrikant, importeur, downstream 

gebruiker of distributeur hebben. Ook een 

gecombineerde rol is mogelijk. Een importeur kan 

ook de rol van distributeur hebben of een fabrikant 

kan ook een gebruiker van een stof zijn. Afhankelijk 

van de rol(len) heeft een bedrijf verschillende 

verplichtingen. Zo geldt voor fabrikanten en 

importeurs van stoffen in een hoeveelheid van 1 ton 

of meer per jaar per fabrikant of importeur een 

registratieplicht. Downstream gebruikers (bedrijven 

die verder in de toeleveringsketen stoffen toepassen) 

moeten werken volgens de veiligheidsmaatregelen die 

de fabrikant aanbeveelt via 

veiligheidsinformatiebladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACH: fasering registratie van stoffen 
Preregistratie (voornemen om registreren kenbaar te maken): juni – 1 

december 2008 

 Overgangs-
termijn 

Uiterste termijn 

> 1 ton per jaar: stoffen niet 

eerder geproduceerd of 

geïmporteerd 

Geen overgangstermijn 

Registratie vanaf 1 juni 2008 voor de 

introductie van de andere stoffen. 

> 1000 ton per jaar per 

fabrikant of importeur 

> 1 ton per jaar CMR-

stoffen1 

> 100 ton per jaar N; R50/53 

stoffen2 

 

 

3,5 jaar 

 

 

Tot 1 december 2010 

> 100 ton per jaar per 

fabrikant of importeur 

6 jaar Tot 1 juni 2013 

> 1 ton per jaar per fabrikant 

of importeur 

11 jaar Tot 1 juni 2018 

Melding van zeer gevaarlijke 

stoffen in voorwerpen 

4 jaar Vanaf 1 juni 2011; 

binnen 6 maanden 

 

 

Samenwerken 
Binnen REACH is samenwerking bij de registratie 

van stoffen essentieel. De verordening verplicht 

bedrijven, die dezelfde chemische stof willen 

registreren, om samen te werken bij de registratie. 

Deze samenwerking betreft vooral het verzamelen 

van informatie over de eigenschappen en risico’s van 

stoffen voor de benodigde registratie. Dit moet 

dubbel werk en verschillen voorkomen en leiden tot 

kostenbesparing voor bedrijven. 

Een ander aspect van de samenwerking is dat 

bedrijven informatie verkregen uit dierproeven zoveel 

mogelijk onderling moeten uitwisselen. Dit om het 

aantal dierproeven beperkt te houden. Voor het 

uitvoeren van aanvullende dierproeven is 

toestemming van het Agentschap noodzakelijk.  

                                                 
1
 * Stoffen die carcinogeen, mutageen, of toxisch voor de 

voortplanting zijn 
2
 Milieugevaarlijke stoffen, potentieel PBT (Persistent, 

Bioaccumulerend, Toxisch) of zPzB (zeer Persistent, zeer 

Bioaccumulerend) 

 



Waarom REACH? 
Met de nieuwe regels: 

- vindt harmonisatie van de wetgeving over chemische 

stoffen plaats 

- krijgen bedrijven een eigen verantwoordelijkheid voor 

wat betreft het veilig omgaan met chemische stoffen 

- komt meer informatie beschikbaar over de risico’s voor 

mens en milieu bij het gebruik van chemische stoffen 

- moeten bedrijven waar nodig risicobeheersmaatregelen 

treffen en deze ook aan afnemers aanbevelen 

- komt er in de Europese Unie een registratiesysteem van 

stoffen, stoffen in preparaten en in sommige gevallen 

ook van stoffen in voorwerpen 

- moeten bedrijven die chemisch stoffen produceren, 

verwerken of doorgeven aan afnemers, informatie over 

de stoffen en hun toepassing gebruik doorgeven om het 

veilige gebruik van de stoffen te bevorderen 

- moet het uitvoeren van dierproeven zoveel mogelijk 

worden beperkt. 

 

Communicatie in de keten 
Voor de registratie van een stof is het noodzakelijk dat 

fabrikanten en importeurs informatie overleggen. Het gaat 

bijvoorbeeld om informatie over de gevaarseigenschappen 

van de stof, de chemische samenstelling, de emissies, het 

gebruik en de risico’s bij het gebruik van de stof. 

Fabrikanten en importeurs moeten met afnemers in de 

keten communiceren over de risico’s voor mens en milieu 

bij het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen én over 

de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Het 

veiligheidsinformatieblad is daarvoor het verplicht 

aangewezen middel. Registratie vindt plaats per gebruik 

van de stof. Daarom is het van groot belang dat afnemers 

van chemische stoffen vóór de registratie van een stof goed 

communiceren met fabrikanten en importeurs. Zij kunnen 

dan aangeven waarvoor zij de stoffen gebruiken. Als de 

fabrikant of importeur van de stof dat niet weet, kan hij het 

gebruik niet meenemen bij de registratie. De 

afnemers/downstream gebruikers hoeven het gebruik niet 

gedetailleerd te beschrijven (is vaak bedrijfsvertrouwelijke 

informatie), maar kunnen volstaan met het aangeven van 

gebruikscategorieën. Een gebruik dat niet is geregistreerd, 

wordt ook niet vastgelegd in het verplichte 

veiligheidsinformatieblad. Daarmee is dat specifiek 

gebruik of toepassing verboden, tenzij de afnemer het 

gebruik alsnog zelf meldt aan het Europese agentschap. Hij 

moet dan voor eigen rekening een risico-analyse uitvoeren. 

Het is zaak dat de afnemers zo snel mogelijk hierover met 

de fabrikanten en importeurs communiceren, zodat die 

daarmee rekening houden bij de preregistratie van stoffen. 

 

Goede voorbereiding essentieel 
Op 1 juni 2008, een jaar na de invoering van REACH, start 

de preregistratie van stoffen. Dan moeten fabrikanten en 

importeurs melden welke stoffen ze willen registreren en 

voor welke categorie van gebruik. Zo komt er in een vroeg 

stadium een overzicht van de stoffen die in het 

registratieproces meedraaien. Daarnaast wordt 

samenwerking en uitwisseling van informatie over stoffen 

mogelijk. De preregistratie eindigt op 1 december 2008. 

Daarom moeten bedrijven zich, voordat de REACH-

verplichtingen ingaan op 1 juni 2008, goed voorbereiden. 

Belangrijk is om te inventariseren wat de consequenties 

van REACH voor het eigen bedrijf zijn. Bepaal taken en 

verantwoordelijkheden van betrokken personen. Soms is 

herstructurering van bedrijfsprocessen en de organisatie 

zinvol zodat het proces rondom de registratie vlot verloopt. 

Stel ook vast welke hulpmiddelen nodig zijn voor de 

informatie-uitwisseling (bijvoorbeeld een vragenformulier, 

geautomatiseerd systeem). Het is ook van belang om een 

overzicht te maken van: 

• stoffen, samenstelling van preparaten, stoffen in 

voorwerpen 

• hoeveelheden, gebruik of toepassing en de noodzaak 

van het gebruik van een stof 

• de klanten, leveranciers, distributeurs, groothandel 

(alles per stof). 

 

Zoals eerder is gezegd, is voor iedereen in de keten 

communicatie zowel omhoog als omlaag onmisbaar. Het is 

een hulpmiddel bij de bewustwording en kan leiden tot een 

intensieve samenwerking waarin bedrijven relevante 

informatie over gebruik, blootstelling en emissies bij dat 

gebruik uitwisselen. Brancheorganisaties kunnen bedrijven 

ondersteunen bij dit proces door bijvoorbeeld 

branchegerichte helpdesks of een platform op te zetten. Via 

het platform kunnen leden informatie over ervaringen 

uitwisselen en kennis delen. 

 

Voorlichting een gedeelde verantwoordelijkheid 
De overheid is in maart 2006 gestart met een gezamenlijk 

voorlichtingstraject over REACH. REACH legt de 

verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening over 

stoffen neer bij het bedrijfsleven. De overheid heeft daarbij 

de taak om het kader te scheppen waarbinnen dat moet 

gebeuren en moet daarnaast toezien op de naleving van de 

regels. Dit doet zij door het bedrijfsleven te informeren 

over de nieuwe regelgeving en de verplichtingen die 

daaruit voortkomen. Daarnaast ondersteunt zij het 

bedrijfsleven door het beschikbaar stellen van 

voorlichtingsmiddelen. Dit gebeurt in het 

voorlichtingstraject waarin verschillende ministeries 

samenwerken met vertegenwoordigers van het 

bedrijfsleven en intermediaire organisaties
3
. Binnen dat 

traject spelen laatst genoemde partijen een belangrijke rol. 

De toeleveringsketen – van fabrikant, importeur via 

distributeur tot en met eindgebruiker - bestaat uit een grote 

diversiteit van bedrijven met uiteenlopend karakter. 

Daarom verschillen de consequenties van REACH per type 

bedrijf en/of branche. Door de voorlichting via 

brancheorganisaties en Kamers van Koophandel te laten 

verlopen, kan hier goed mee worden omgegaan. 

Brancheorganisaties kunnen het beste bepalen hoe 

bedrijven kunnen anticiperen op de consequenties en wat 

de informatiebehoefte van hun leden is.  

 

                                                 
3 Het voorlichtingstraject over REACH is een samenwerkingsproject van de 

ministeries van EZ, VROM, SZW, VWS en LNV, de koepelorganisaties VNO-

NCW, MKB-Nederland en de Kamers van Koophandel en de brancheorganisaties 

VNCI, FME-CWM, Koninklijke Metaalunie, VVVF, FOCWA, NVZ en VHCP. 



Implementatie van REACH, een kijkje over de muren van twee 

middelgrote chemische bedrijven. 
Hoe kan je binnen de bedrijfsorganisatie omgaan met de invoering 

van REACH? 

- Neem het proces serieus en beschouw het als een kernproject. 

- Voer een inventarisatie uit en maak een lijst van de stoffen die 

je wil registreren en/of die je gebruikt, het volume, de 

toepassing en noodzaak van het gebruik van de stof. 

- Maak een bedrijfsmatige afweging over de wenselijkheid van 

de registratie van een stof. 

- Meld bij de preregistratie alle stoffen aan. 

- Het proces kost veel geld en menskracht. 

- Spreiding in de tijd van kosten is belangrijk; de inschatting is 

dat de kosten worden gemaakt in de periode vanaf nu tot 

2018. 

 

Positieve ervaring: door de inventarisatie vindt interne 

stroomlijning van informatie plaats. 

 

Kennisopbouw 

Op 7 maart 2006 is een eerste voorlichtingsbijeenkomst 

georganiseerd. Daarbij ging het vooral om het creëren van 

bewustwording bij het bedrijfsleven, het verder vormgeven 

van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en 

het inventariseren van de informatiebehoefte over REACH. 

Ongeveer een jaar later, op 14 maart 2007 gingen de 

vertegenwoordigers van brancheorganisaties en Kamers 

van Koophandel via een gevarieerd dagprogramma verder 

aan de slag met de inhoud van REACH. Doelstelling van 

de dag was om brancheorganisaties en Kamers van 

Koophandel inhoudelijk te informeren over REACH én om 

richting te geven aan het voorlichtingsproces door 

genoemde organisaties. Ook vond op die dag de presentatie 

van verschillende voorlichtingsmiddelen plaats. Dat de 

overheid veel waarde hecht aan een goede implementatie 

van REACH bleek ook uit het feit dat de minister van 

Economische Zaken (EZ), Maria van der Hoeven, deze 

ochtend persoonlijk de REACH-helpdesk officieel opende. 

De algemene conclusie van deze dag was: zeer geslaagde 

bijeenkomst. De voorlichting van bedrijven moet nu snel 

plaatsvinden; ze moeten worden opgewekt zich terdege 

voor te bereiden op de REACH-verplichtingen. Het is 

duidelijk wat de nieuwe regelgeving inhoudt maar, verdere 

kennisopbouw is noodzakelijk. Voor het bedrijfsleven ligt 

er de taak om met hulp van brancheorganisaties invulling 

te geven aan de verplichtingen van REACH. Het verslag 

van de dag is te downloaden van de website van de 

REACH-helpdesk (www.reach-helpdesk.nl onder nieuws). 

 

REACH-helpdesk 
Sinds 1 januari 2007 is de REACH-helpdesk operationeel. 

Op de website van de helpdesk is inhoudelijke informatie 

en voorlichtingsmateriaal te vinden over REACH. 

Brancheorganisaties en Kamers kunnen die downloaden en 

gebruiken bij de voorlichting. 

Op de website vindt u: 

• de brochure ‘REACH, een nieuwe manier van omgaan 

met chemische stoffen’; een beknopte toelichting op 

een aantal belangrijke onderwerpen van REACH 

• de flyer met informatie over de helpdesk 

• een digitale Leidraad REACH; een inhoudelijke 

vertaling van de verordening 

• een Rol Identificatie Tool; een applicatie waarmee 

bedrijven inzicht krijgen in hun rollen en 

verplichtingen binnen REACH. 

• een overzicht van veel gestelde vragen. 

 

Ter ondersteuning van de voorlichting is een film gemaakt. 

Deze film is via de website te bestellen. In Europees 

verband worden door werkgroepen specifieke onderdelen 

uit REACH (o.a. het veiligheidsinformatieblad, het 

opstellen van het chemische veiligheidsrapport) uitgewerkt 

en technische handleidingen opgesteld. Via diverse links 

op de website krijgen bedrijven informatie over deze 

zogenoemde REACH Implementation Projects (RIP’s). 

Komen bedrijven er met de beschikbare informatie nog 

niet uit, dan kunnen ze de helpdesk bellen of op de website 

een elektronisch vragenformulier invullen. De 

medewerkers van de REACH-helpdesk geven informatie 

over de inhoud dan de verordening en over de 

verplichtingen. Zij beantwoorden geen vragen over de 

manier waarop bedrijven de verplichtingen daadwerkelijk 

kunnen invullen. 
 

REACH-helpdesk: elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 

uur bereikbaar via telefoonnummer 070 373 59 05.  


