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Informatie over chemische 
stoffen 
Wat u kunt vinden in de databanken van ECHA 

 
ECHA is een unieke bron van informatie over de chemische stoffen die in de 
Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland worden vervaardigd en 
ingevoerd. 
Onze databanken bevatten informatie over chemische 
stoffen, de gevaarlijke eigenschappen, de indeling en het 
veilige gebruik ervan. 
 
Bedrijven moeten deze informatie bij het Agentschap 
indienen in het kader van de REACH-, CLP-, biociden- en 
PIC-verordeningen. 
 
 

Deze factsheet geeft een overzicht van de gegevens die 
beschikbaar zijn in onze belangrijkste databanken: 
 
• REACH: databank van geregistreerde stoffen 
• CLP: inventaris van indelingen en etiketteringen 
• biocidenverordening (BPR): lijst van werkzame 

stoffen en biociden 
• verordening inzake voorafgaande geïnformeerde 

toestemming (PIC): aan PIC onderworpen chemische 
stoffen 
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DE VIER DATABANKEN VAN ECHA 

REACH: databank van geregistreerde stoffen 

Deze databank bevat informatie over tienduizenden 
geregistreerde stoffen. Daarmee is het een van ’s 
werelds grootste bronnen van wettelijk verplichte 
informatie over chemische stoffen. 
 
Het aantal stoffen in de databank groeit nog steeds 
naarmate bedrijven nieuwe registratiedossiers indienen. 
 
Als u wilt weten welke stoffen al geregistreerd zijn, of als 
u meer wilt weten over de gevaarlijke eigenschappen 
van chemische stoffen die in de EU/EER worden 
vervaardigd of ingevoerd, dan is deze databank een 
onmisbare informatiebron. 
 

 
 
 
CLP: inventaris van indelingen en etiketteringen 

Deze inventaris bevat informatie over de indeling en 
etikettering van aangemelde en geregistreerde stoffen. 
Ook de lijst van geharmoniseerde indelingen vindt u 
hier, alsmede informatie over categorieën gevaarlijke 
stoffen volgens de Seveso III-richtlijn. 
 
Bekijk de inventaris om meer te weten te komen over 
basisinformatie over de indeling en etikettering van 
stoffen. 
 

 
 

 

BPR: lijst van werkzame stoffen en biociden 

Deze databank bevat informatie over combinaties van 
werkzame stoffen en productsoorten waarvoor op grond 
van de biocidenverordening een goedkeuringsaanvraag 
is ingediend. Er zit ook een link naar de 
productautorisaties bij. 
 
Als u informatie zoekt over biocidestoffen en -
producten, neem dan zeker een kijkje in deze databank. 
 

 
 
PIC: aan PIC onderworpen chemische stoffen 

Deze databank bevat informatie over de uitvoer en 
invoer van alle gevaarlijke chemische stoffen die worden 
opgesomd in de desbetreffende bijlagen bij de PIC-
verordening. 
 
Er kan naar kennisgevingen van uitvoer of invoer worden 
gezocht op jaar, op uitvoerende EU-lidstaat, op 
invoerend land, op naam van de chemische stof en/of 
het mengsel en op type chemische stof. 
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NADERE INFORMATIE 
 

Informatie over chemische stoffen: 

» https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals 
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