
Terminologie  
in uw taal
ECHA-term is een onlinedienst met ruim 1 300 
juridische termen en definities in 23 officiële 
EU-talen, die gefilterd en in meerdere vormen 
gedownload kunnen worden. 

http://echa-term.echa.europa.eu/

De diensten van 
ECHA in één 
oogopslag

Is ECHA voor mij 
van belang?
Ja, indien u een van de volgende rollen 
vervult:

• Bedrijf dat chemische stoffen vervaardigt, 
importeert, verspreidt of gebruikt; 

• Werknemer die met chemische stoffen 
werkt; 

• Vak- of industriële vereniging in de 
chemische of verwerkende industrie; 

• Niet-gouvernementele organisatie die 
actief is op het gebied van bescherming van 
de gezondheid van mens en milieu en van 
dierenrechten;

• Consument die geïnteresseerd is in veiligere 
producten en duurzame consumptie;

• Journalist die schrijft over gezondheid, 
milieu, consumentenzaken, het bedrijfsleven 
en andere aanverwante onderwerpen;

• Beleidsmaker op nationaal, Europees en 
internationaal niveau; 

• Nationale autoriteit in de EU en de Europese 
Economische Ruimte; 

• Wetenschapper of academisch medewerker 
die betrokken is bij of geïnteresseerd is in 
toezicht en regelgeving.

Neem contact op met ECHA via: 
http://echa.europa.eu/nl/contact
telefoonnummer: +358-9-686180

Volg ons op:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

Nieuwe regels
De Europese wetgeving voor chemische stoffen 
is de afgelopen jaren veranderd met vier nieuwe 
verordeningen die het vrije verkeer van chemische 
stoffen in de EU en een hoog beschermingsniveau 
van de gezondheid van de mens en het milieu 
waarborgen: 

• REACH - Registratie en beoordeling van en 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen; 

• CLP – Indeling, etikettering en verpakking van 
gevaarlijke chemische stoffen; 

• BPR – Biocidenverordening; 
• PIC – Voorafgaande geïnformeerde toestemming 

bij de internationale handel in gevaarlijke 
chemische stoffen en pesticiden. 

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen 
(ECHA) waarborgt de consequente uitvoering 
van deze verordeningen in de EU en de landen 
van de Europese Economische Ruimte – IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen.

Op onze website verstrekken we in 23 officiële EU-
talen informatie over deze wetgeving.
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Werken aan een 
veiliger gebruik van 
chemische stoffen
ECHA werkt overal ter wereld samen met 
internationale organen en regelgevende 
agentschappen op het gebied van nieuwe kwesties 
met betrekking tot chemische veiligheid.

Europese belangenorganisaties, die de industrie, 
de academische wereld en het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, worden door ECHA 
geaccrediteerd en werken samen met het Agentschap 
aan de bescherming van de gezondheid en van het 
milieu.  
http://echa.europa.eu/nl/about-us

Informatie over 
chemische stoffen
De ECHA-website is een unieke bron van informatie 
over chemische stoffen die in Europa vervaardigd 
en geïmporteerd worden, over de gevaarlijke 
eigenschappen, de indeling en het veilige gebruik 
ervan. Deze informatie komt direct van de 
producenten en importeurs.
http://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals

Chemische stoffen in ons dagelijks leven
In dit gedeelte van de website wordt uitgelegd hoe 
chemische stoffen thuis en op het werk veilig gebruikt 
kunnen worden en wordt meer informatie gegeven 
over “het recht van de consument om informatie op te 
vragen”, dat in REACH is geïntroduceerd.
http://echa.europa.eu/nl/chemicals-in-our-life

Bedrijven helpen aan 
de eisen te voldoen
U kunt de ECHA-website gebruiken om: 

Uw verplichtingen na te gaan
Gebruik de navigator om meer over uw rol in het 
kader van de REACH- en CLP-verordening te 
weten te komen en begeleiding te krijgen. 

Up-to-date te blijven 
Meld u aan voor onze nieuwsberichten op: 
http://echa.europa.eu/nl/subscribe

Aan evenementen deel te nemen
Onze jaarlijkse conferentie voor belanghebbenden, 
met persoonlijke adviesgesprekken, kan gratis 
bezocht of online gevolgd worden. U kunt zich 
ook opgeven voor het gratis online webinar-
programma.

Antwoorden op veel voorkomende vragen te 
vinden
Zoek op trefwoord in de steeds langer wordende 
lijst van veelgestelde vragen. 

Hulp te vinden in de talen van de EU
Maak gebruik van onze website en uw nationale 
helpdesk

Te controleren of u voor een lager tarief in 
aanmerking komt
Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (mkb/
kmo's) betalen minder om aan de vereisten van 
REACH en BPR te voldoen. Doe de interactieve test 
en doorloop de handleiding stap voor stap om de 
omvang van uw bedrijf correct op te geven. 

Ondersteuning te krijgen
http://echa.europa.eu/nl/support

PUBLICATIES
• Folders en factsheets
• Kerncijfers, verslagen en notulen van workshops
• Richtsnoeren
•  “Beknopte richtsnoeren”
Hier vindt u publicaties in 23 EU-talen:  
http://echa.europa.eu/nl/publications

IT-HULPMIDDELEN
U dient uw chemisch dossier in met behulp van:
• IUCLID om de gegevens te organiseren.
• REACH-IT en R4BP 3  om de informatie in te 

dienen en deze up-to-date te houden.  
• Chesar om een chemisch veiligheidsrapport op te 

stellen.

Aanpak 
zorgwekkende 
stoffen
In samenwerking met de Europese Commissie en de 
EU-lidstaten identificeren we “zeer zorgwekkende 
stoffen” voor de gezondheid van mens en milieu en 
besluiten we welke stoffen op EU-niveau wettelijk 
verplicht risicobeheer vereisen. Het uiteindelijk doel 
is om deze stoffen door veiligere alternatieven te 
vervangen.
http://echa.europa.eu/nl/addressing-chemicals-of-
concern

Ook u kunt uw bijdrage 
leveren
ECHA raadpleegt het publiek over voorstellen voor:

• het testen van stoffen op dieren, 
• het harmoniseren van de indeling van gevaarlijke 

chemische stoffen, 
• het identificeren van “zeer zorgwekkende stoffen”,
• besluiten voor welke stoffen voorafgaande 

toestemming nodig zal zijn,
• het toestaan van een tijdelijk gebruik van deze 

stoffen door afzonderlijke bedrijven,
• het beperken van bepaalde vormen van gebruik van 

stoffen,
• besluiten welke werkzame stoffen in biociden door 

veiligere stoffen vervangen kunnen worden.   

Meld u aan voor de nieuwsberichten en lever uw 
bijdrage: 
RSS feed - http://echa.europa.eu/nl/
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