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Nationale helpdesken 
TOT UW DIENST | IN UW TAAL

 
 

De lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen, 
IJsland en Liechtenstein hebben nationale REACH- 
en CLP-helpdesken opgericht om informatie te 
verstrekken over de verplichtingen in het kader 
van REACH en CLP Deze nationale helpdesken 
vormen het eerste aanspreekpunt voor bedrijven 
die in die landen zijn gevestigd. 

 
ECHA heeft een netwerk van nationale REACH- en 
CLP-helpdesken (HelpNet) opgericht. Het netwerk 
bestaat uit de nationale helpdesken, waarnemers 
van helpdesken van belanghebbenden en uit 
kandidaat-landen. Een van de doelstellingen van 
het netwerk is het bevorderen van de 
harmonisatie van het door de REACH- en CLP-
helpdesken gegeven advies. Meer informatie over 
de nationale helpdesken is te vinden op: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 
VOOR WELK SOORT ADVIES KAN IK TERECHT 
BIJ DE NATIONALE HELPDESK? 
 
De nationale REACH/CLP-helpdesken verstrekken 
een breed spectrum aan informatie over de 
bepalingen van REACH en CLP. Tevens geven ze 
advies over uw verantwoordelijkheden krachtens 
deze verordeningen. Ze zijn echter niet gericht op 
het verstrekken van informatie op maat over hoe 
u aan deze verplichtingen moet voldoen; dit blijft 
uw verantwoordelijkheid. 

 
 
WANNEER kan IK CONTACT OPNEMEN MET 
DE NATIONALE REACH- EN CLP-HELPDESK? 
 
Meestal zal de nationale helpdesk het eerste 
aanspreekpunt vormen voor advies over uw 
REACH/CLP-verplichtingen. Denk er ook aan dat u 
vaak het snelst een antwoord op uw vraag vindt 
via de informatie op hun website. De 
gegevensbank met veel gestelde vragen over 
REACH/CLP op de ECHA-website is goedgekeurd 
door de nationale helpdesken: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/
faqs 
 
WAAROM kan IK CONTACT OPNEMEN MET 
MIJN NATIONALE HELPDESK? 
 
Omdat u hier een dienst in uw eigen taal met 
goede kennis over uw nationale omstandigheden 
wordt aangeboden. De nationale helpdesk kan u 
ook informatie over bepaalde aspecten van 
handhaving geven. 
 
HOE KOM IK IN CONTACT MET DE ECHA-
HELPDESK? 
 
Als uw vraag buiten het bereik van uw nationale 
helpdesk valt, kunt u bij ECHA terecht voor 
vragen over uw REACH- en CLP-verplichtingen, 
REACH-IT, IUCLID 5, Chesar en 
dossierindieningen. Gebruik dan het 
vragenformulier op: 
http://echa.europa.eu/contact 

http://echa.europa.eu/web/guest/support
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
http://echa.europa.eu/contact


BELGIË 
• FOD Economie – REACH-helpdesk 
• FOD Gezondheid, voedselketenveiligheid en milieu – 

CLP-helpdesk 
• SPF Economie – Helpdesk REACH 
• SPF Santé publique, sécurité de la chaine 

alimentaire et environnement – Helpdesk CLP 
• FÖD Wirtschaft – Helpdesk REACH 
• FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der 

Nahrungsmittelkette und Umwelt – Helpdesk CLP 
 

BULGARIJE 
• Министерство на околната среда и водите 

 
CYPRUS 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 
DENEMARKEN 
• Miljøstyrelsen 
 
DUITSLAND 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 
 

ESTLAND 
• Terviseamet 

 
FINLAND 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 
FRANKRIJK 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 
 

GRIEKENLAND 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
HONGARIJE 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 
 
IERLAND 
• Health and Safety Authority 

 
IJSLAND 
• Umherfisstofnun 

 
ITALIË 
• Ministero dello sviluppo economico - Helpdesk 

REACH 
• Centro nazionale sostanze chimiche - Helpdesk CLP 

 
LETLAND 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC) 

LIECHTENSTEIN 
• Amt für Umweltschutz 
LITOUWEN 
• Aplinkos apsaugos agentūra 
 
LUXEMBURG 
• Centre de recherche publique Henri Tudor/Centre de 

ressources des technologies de l’environnement 
 
MALTA 
• L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet 

tal-Konsumatur (MCCA) 
 
NEDERLAND 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 

– REACH-helpdesk (www.REACH-helpdesk.nl) 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) – CLP-helpdesk (www. GHS-helpdesk.nl) 
 
NOORWEGEN 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 
 
OOSTENRIJK 
•  Österreichischer REACH-Helpdesk 
 
POLEN 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 
 
PORTUGAL 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 
 
ROEMENIË 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 
 
SLOVENIË 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 
 
SLOWAKIJE 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 
SPANJE 
• Ministerie van landbouw, voedsel en milieu 

 
TSJECHIË 
• Česká informační agentura životního prostředí 

(CENIA) 
 
VERENIGD KONINKRIJK 
• Health and Safety Executive 
 
ZWEDEN 
• Kemikalieinspektionen 


