
Waarover gaat dit document?
De regels voor het produceren, importeren en 
gebruiken van chemische stoffen in de Europese 
Unie zijn ontwikkeld om te voldoen aan de 
zakelijke en maatschappelijke behoefte aan 
veiligere chemische stoffen.

REACH is erop gericht de risico's van 
chemische stoffen te beheersen en tevens 
concurrentievermogen en innovatie te bevorderen 
door middel van registratie-, evaluatie-, 
autorisatie- en restrictieprocedures.

CLP faciliteert de wereldhandel en verbetert de 
veiligheid van werknemers en consumenten door 
het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de 
indeling, etikettering en verpakking van chemische 
stoffen van de Verenigde Naties in de EU te 
implementeren.

Deze verordeningen vormen de basis van een 
gemeenschappelijk systeem waardoor een hoog 
niveau van bescherming van de gezondheid van de 
mens en het milieu in de EU wordt gewaarborgd.

Wat moet ik doen?
Dat hangt af van uw rol in de toeleveringsketen, 
hoe gevaarlijk de stoffen zijn die u gebruikt en hoe 
u ze gebruikt.

De Navigatortool van ECHA kan u helpen om vast 
te stellen wat in uw geval van toepassing is. 

https://echa.europa.eu/identify-your-obligations

KEN UW CHEMISCHE STOFFEN
U moet informatie verzamelen om de stoffen 
die u produceert of importeert in te delen, te 
etiketteren en te registreren en uw klanten te 
adviseren hoe zij deze op veilige wijze kunnen 

Wat zijn de kosten?
REACH vereist de betaling van vergoedingen en 
kosten aan ECHA. Hoe kleiner uw bedrijf, hoe lager de 
vergoedingen en kosten. Kijk op:
 https://echa.europa.eu/sme

Andere kosten kunnen hoger uitvallen dan de 
vergoedingen. Dit hangt af van uw specifieke 
verplichtingen en van de vraag of u gegevens moet 
genereren of aankopen, of u een beroep wilt doen 
op consultants en of het nodig is/u besluit om naar 
veiligere chemische stoffen te zoeken als vervanging 
van gevaarlijke stoffen.

Waar kan ik informatie en hulp 
krijgen?
Maak gebruik van de ECHA-website als bron van nieuws, 
adviezen, antwoorden op vragen en ondersteuning. 
https://echa.europa.eu/subscribe

Juridische terminologie en belangrijke informatie voor 
bedrijven worden verstrekt in 23 officiële EU-talen. 
https://echa-term.echa.europa.eu/

U kunt de ECHA-website ook doorzoeken voor 
informatie over de eigenschappen, de indeling en het 
veilige gebruik van chemische stoffen op de EU-markt.
Contact:
• uw leveranciers en klanten met betrekking tot 

specifieke stoffen of producten;
• uw brancheorganisatie voor sectorspecifiek advies 

en informatie;
• uw nationale REACH- en CLP-helpdesk voor vragen 

over naleving;
• de Helpdesk van ECHA voor hulp met de tools die u 

moet gebruiken.
      https://echa.europa.eu/support

Ken uw chemische stoffen

Levert u chemische stoffen? - U moet 
informatie verzamelen om de stoffen die 
u produceert of importeert in te delen, te 
etiketteren en te registreren en uw klanten te 
adviseren hoe zij deze op veilige wijze kunnen 
gebruiken. 
https://echa.europa.eu/regulations/reach/
registrationhttps://echa.europa.eu/regulations/clp/
understanding-clp

Gebruikt u chemische stoffen? - U moet 
het door uw leveranciers verstrekte 
risicobeheeradvies opvolgen of hen ervan in 
kennis stellen als het advies niet geschikt is.
http://echa.europa.eu/downstream

Besteed aandacht aan “zeer 
zorgwekkende stoffen”
De gevaarlijkste chemische stoffen 
worden op de lijst van “zeer zorgwekkende 
stoffen” geplaatst. Deze chemische stoffen 
kunnen kanker veroorzaken, hormoonstelsels 
verstoren, zich in de natuur en in levende 
organismen ophopen en onomkeerbare 
effecten hebben op de gezondheid van de 
mens en het milieu. 

Tweemaal per jaar wordt de lijst bijgewerkt. 
Kijk op:
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Als uw stof op deze lijst staat, kan deze 
worden geselecteerd voor autorisatie, wat 
betekent dat u een vergunning zult moeten 
aanvragen om de stof te blijven gebruiken. 
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Wat betekent dit?
Vrij verkeer van chemische stoffen
Dezelfde regels gelden voor alle bedrijven in de 
EU.

Zonder gegevens geen handel
Het produceren, importeren, verhandelen en 
gebruiken van niet-geregistreerde stoffen is 
illegaal. Dit geldt voor stoffen als zodanig of in 
mengsels.

Communicatie in de toeleveringsketen
Elke actor in de toeleveringsketen heeft 
een rol om communicatie van de gevaarljke 
eigenschappen en het veilige gebruik van 
chemische stoffen mogelijk te maken: 
producenten, importeurs, formuleerders, 
distributeurs en verkopers. https://echa.europa.eu/
communication-in-the-supply-chain

Consumenten hebben het recht om informatie te 
vragen en te ontvangen als hun producten stoffen 
bevatten die zeer zorgwekkend zijn voor hun 
gezondheid en het milieu.

Zakelijk voordeel verkrijgen
REACH en CLP zijn ontwikkeld om vervanging van 
de gevaarlijkste chemische stoffen te bevorderen. 
U kunt wettelijke verplichtingen in zakelijke 
kansen veranderen door deze stoffen in een vroeg 
stadium af te stoten.

Kunt u, op basis van de informatie die u hebt 
over de stoffen die u produceert, importeert 
of gebruikt, eerder dan uw concurrenten een 
veiliger alternatief vinden en daarmee een zakelijk 
voordeel verkrijgen?

Reageer op de openbare raadplegingen van ECHA 
als u alternatieven voor zeer zorgwekkende 
stoffen hebt ontwikkeld of gebruikt. 
https://echa.europa.eu/public-consultations

Veiligheid van 
chemische stoffen en 
uw bedrijf
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Geldt dit voor mijn bedrijf?

Geldt het volgende voor uw bedrijf?

Als het antwoord op een van deze vragen “Ja” is, 
dan is deze brochure voor u.

De brochure gaat over uw rechten en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
REACH en CLP, die van toepassing zijn op alle 
industriesectoren en op alle bedrijven die zich 
in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en 
Noorwegen met chemische stoffen bezighouden.

Door te voldoen aan de wettelijke vereisten kunt 
u de chemische risico's in uw bedrijf beheersen en 
levert u een bijdrage aan de bescherming van de 
gezondheid van mens en milieu.

U kunt zo tegemoetkomen aan de verwachtingen 
van uw klanten met betrekking tot veiligere 
chemische stoffen en producten, waardoor uw 
positie in de markt ook versterkt kan worden.

Begin bij: https://echa.europa.eu/sme

Formuleert u chemische 
mengsels?

bijv. verfstoffen, 
motorolie, zeep en 

schoonmaakmiddelen

Produceert of 
importeert u chemische 

stoffen of mengsels?
bijv. aceton, fenol, verf, 

smeermiddelen

Produceert of 
importeert u 

consumptieartikelen?
bijv. meubilair, kleding, 
elektrische apparaten

Gebruikt u chemische 
stoffen?

bijv. voor coating of 
reiniging
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