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De lidstaten van de Europese Unie 
maar ook Noorwegen, IJsland en 
Liechtenstein beschikken over 
helpdesks die ondersteuning bieden 
wanneer u vragen hebt over uw BPR-, 
CLP- of REACH-verplichtingen. Vaak 
zijn deze helpdesks bij de nationale 
bevoegde instanties ondergebracht. 
De nationale helpdesks zijn het eerste 
aanspreekpunt voor bedrijven die in het 
betreffende land gevestigd zijn.

Het netwerk van nationale BPR-, CLP- en REACH-
helpdesks (HelpNet) wordt beheerd door ECHA. 
Ook de Europese Commissie, waarnemers van 
helpdesks van belanghebbenden en waarnemers van 
kandidaat-lidstaten nemen aan HelpNet deel. Een 
van de voornaamste doelstellingen van het netwerk 
is het harmoniseren van het advies dat de leden van 
HelpNet verstrekken. 
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WELK SOORT ADVIES KAN IK VAN MIJN 
NATIONALE HELPDESK KRIJGEN?

De nationale helpdesks kunnen u adviseren over 
de bepalingen van de BPR-, de CLP- en de REACH-
verordening en over de mogelijke verplichtingen 
die deze verordeningen voor u meebrengen. Zij 
verstrekken echter geen op uw situatie toegesneden 
informatie over hoe u aan die verplichtingen kunt 
voldoen. Dit blijft uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie over de nationale helpdesks is te 
vinden op:

 » echa.europa.eu/nl/support/helpdesks

WAAROM CONTACT OPNEMEN MET MIJN 
NATIONALE HELPDESK?

In de meeste gevallen dient de nationale helpdesk 
uw eerste aanspreekpunt te zijn wanneer u op zoek 
bent naar advies over uw BPR-, CLP- of REACH-
verplichtingen. Uw nationale helpdesk verleent 
diensten in uw taal en heeft een goede kennis van de 
nationale omstandigheden. U kunt er ook informatie 
krijgen over bepaalde handhavingsaspecten. 

WAAR VIND IK MEER INFORMATIE?

De websites van de nationale helpdesks bevatten 
veel nuttige informatie en een antwoord op vele 
vragen. Op de website van ECHA is een vraagbaak 
over BPR, CLP en REACH te vinden, die ook wordt 
onderschreven door de nationale helpdesks:

 » echa.europa.eu/nl/support/qas-support/qas

WANNEER CONTACT OPNEMEN MET DE ECHA-
HELPDESK?

Als uw vraag buiten de bevoegdheid van uw nationale 
BPR-, CLP- of REACH-helpdesk valt, bijvoorbeeld 
vragen in verband met de indiening van een dossier 
of over wetenschappelijke IT-tools, kunt u contact 
opnemen met de ECHA-helpdesk via 

 » echa.europa.eu/nl/contact

BPR: biocidenverordening

De biocidenverordening heeft betrekking op het in 
de handel brengen en gebruiken van biociden die 
mensen, dieren, materialen of voorwerpen moeten 
beschermen tegen schadelijke organismen, zoals 
ongedierte of bacteriën, door de werking van de 
werkzame stoffen in de biocide.

CLP: indeling, etikettering en verpakking

De CLP-verordening zorgt ervoor dat de gevaren 
van chemische stoffen aan werknemers en 
consumenten in de Europese Unie kenbaar 
worden gemaakt aan de hand van de indeling en de 
etikettering van de chemische stof.

REACH: registratie en beoordeling van en 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen 

De REACH-verordening werd vastgesteld om de 
gezondheid van de mens en het milieu beter tegen 
de risico’s van chemische stoffen te beschermen 
en het concurrentievermogen van de chemische 
industrie in de EU te versterken. De verordening 
bevordert ook alternatieve methoden voor het 
beoordelen van de gevaren van stoffen om zo het 
aantal dierproeven te verminderen.

Contact your national helpdesk: 

 » echa.europa.eu/nl/support/helpdesks/national-
helpdesks/list-of-national-helpdesks
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