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Belangrijke informatie voor afnemers van stoffen die vallen onder artikel 2, lid 7, van REACH 

Informatieplicht voor bepaalde stoffen die zijn vrijgesteld 
van registratie krachtens REACH  
Doel van deze factsheet is de lezer 
bekend te maken met het feit dat 
bepaalde stoffen rechtmatig in de 
handel kunnen worden gebracht 
zonder registratienummer en met de 
informatie die hij van zijn leverancier 
kan verwachten. Het gaat daarbij om 
de stoffen die zijn vrijgesteld van 
registratie volgens artikel 2, lid 7, van 
REACH.  

Fabrikanten of importeurs kunnen een stof die 
valt onder artikel 2, lid 7, van REACH, in de 
handel brengen zonder een registratiedossier 
in te dienen. De fabrikant of importeur krijgt 
dan geen registratienummer en zal dit dus 
niet in de toeleveringsketen kunnen 
doorgeven. 

Bedrijven die van de vrijstellingsregeling 
gebruik willen maken, moeten nagaan of hun 
stoffen daarvoor in aanmerking komen. Ook 
moeten ze de autoriteiten desgevraagd 
informatie overleggen waaruit blijkt dat hun 
stoffen aan de vrijstellingsvoorwaarden 
voldoen.  

Ook al is vastgesteld dat een stof ondanks het 
ontbreken van een registratienummer 
rechtmatig in de handel kan worden gebracht, 
moet de leverancier toch informatie binnen de 
toeleveringsketen doorgeven aan zijn 

afnemers zodat zij de stof veilig kunnen 
gebruiken.  

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 7, 
VAN DE REGISTRATIEPLICHT 
VRIJGESTELDE STOFFEN: 

 Stoffen opgenomen in bijlage IV bij 
REACH, omdat de risico's ervan vanwege 
hun intrinsieke eigenschappen minimaal 
worden geacht (bijv. water, stikstof); 

 Stoffen opgenomen in bijlage V bij 
REACH, omdat registratie van deze 
stoffen ongeschikt of onnodig wordt 
geacht (in de natuur voorkomende stoffen 
zoals mineralen, ertsen en ertsconcen-
traten, indien zij niet chemisch zijn 
gewijzigd); 

 Stoffen die al geregistreerd en 
teruggewonnen zijn in een 
terugwinningsproces in de EU; 

 Reeds geregistreerde stoffen die zijn 
uitgevoerd uit en wederingevoerd in 
de EU.  

De specifieke omstandigheden op grond 
waarvan bovengenoemde vrijstellingen van 
registratie krachtens REACH van toepassing 
zijn, worden uitvoerig beschreven in het 
Richtsnoer voor registratie van ECHA (zie 
2.2.3). 
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BETROKKEN PARTIJEN  

De informatie in dit document kan van belang 
zijn voor elke partij die betrokken is bij de 
toeleveringsketen van een krachtens de 
bepalingen in artikel 2, lid 7 vrijgestelde stof. 
Omdat deze zonder registratienummer in de 
handel gebracht mogen worden, is deze 
factsheet gericht op: 

 afnemers (downstreamgebruikers die de 
stoffen gebruiken in hun beroepsmatige 
en/of industriële activiteiten) die niet 
zeker weten of de stoffen die zij 
ontvangen wettelijk in de handel worden 
gebracht; 

 leveranciers die hun klanten een 
veiligheidsinformatieblad moeten 
verstrekken of andere toereikende 
informatie over het veilige gebruik van 
hun stoffen. 

In sommige gevallen kan deze informatie ook 
nuttig zijn voor distributeurs 
(detailhandelaren), omdat ook zij bijdragen 
aan de informatiestroom in de 
toeleveringsketen. 

WELKE INFORMATIE KUNT U IN HET 
ALGEMEEN VAN UW LEVERANCIER 
VERWACHTEN? 

Veiligheidsinformatieblad 
Een leverancier moet altijd een 
veiligheidsinformatieblad verstrekken 
wanneer de stof (als zodanig of in een 
mengsel) binnen een van de volgende 
categorieën valt:  

 de stof voldoet aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk overeenkomstig 
de Verordening betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels of het mengsel dat de stof bevat 
is als gevaarlijk ingedeeld overeenkomstig 
de Richtlijn betreffende gevaarlijke 
preparaten;  

 de stof is persistent, bioaccumulerend en 
toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer 
bioaccumulerend (zPzB) volgens bijlage 
XIII van REACH;  

 de stof is opgenomen in de lijst van 
stoffen die in aanmerking komen voor 
een autorisatieverplichting. 

Daarnaast moet een leverancier op verzoek 
een veiligheidsinformatieblad verstrekken 

voor elk mengsel dat niet aan de criteria voor 
de indeling als gevaarlijk voldoet, maar het 
volgende bevat:  

 ≥ 1 gewichtsprocent voor niet-gasvormige 
mengsels (of ≥ 0,2 volumeprocent voor 
gasvormige mengsels) van een stof met 
gevaarlijke effecten voor de gezondheid of 
het milieu; of 

 ≥ 0,1 gewichtsprocent voor niet-
gasvormige mengsels van een PBT of zPzB 
volgens bijlage XIII; of als het gaat om 

 een stof waarvoor in de Gemeenschap 
grenzen voor de blootstelling op het werk 
zijn. 

Een veiligheidsinformatieblad hoeft niet te 
worden verstrekt voor aan het grote publiek 
aangeboden of verkochte gevaarlijke stoffen 
of mengsels die vergezeld gaan van 
voldoende informatie voor een veilig gebruik, 
tenzij een downstreamgebruiker of 
distributeur daarom vraagt. 
Veiligheidsinformatiebladen zijn uitsluitend 
voor professionele gebruikers bestemd.  

In het Richtsnoer voor het samenstellen van 
veiligheidsinformatiebladen kunt u vinden bij 
welke stoffen en mengsels een dergelijk blad 
moet worden verstrekt. 
 
Uitgebreide 
veiligheidsinformatiebladen 
In bepaalde gevallen ontvangen betrokkenen 
in de toeleveringsketen blootstellings-
scenario's die bij het SDS voor de stof of het 
mengsel zijn gevoegd, bv.bij 
registratieplichtige stoffen in hoeveelheden 
van minstens 10 ton per jaar. De registrant 
moet dan een chemische 
veiligheidsbeoordeling (CSA) verrichten om te 
waarborgen dat de risico's die verbonden zijn 
aan de vervaardiging en het gebruik van de 
stof onder controle zijn. De resultaten van 
een CSA worden vastgelegd in een chemisch 
veiligheidsrapport (CSR). Het definitieve 
blootstellingsscenario maakt integraal deel uit 
van het CSR en wordt ontwikkeld voor alle 
geïdentificeerde vormen van gebruik. De 
registrant moet u en andere downstream-
gebruikers een blootstellingsscenario 
verstrekken in de vorm van een bijlage bij het 
veiligheidsinformatieblad – een zogeheten 
"uitgebreid veiligheidsinformatieblad". Het 
blootstellingsscenario bevat passende 
instructies voor risicobeheersmaatregelen die 
u moet nemen om de risico's onder controle 
te houden. 
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Niet alle registranten die een CSA/CSR 
moeten opstellen, zijn echter verplicht een 
blootstellingsscenario te maken. In de regel 
worden een CSA en CSR opgesteld voor alle 
registratieplichtige stoffen in hoeveelheden 
van 10 ton of meer, maar een 
blootstellingsscenario is enkel verplicht voor 
stoffen die voldoen aan de criteria voor een 
van de gevarenklassen of -categorieën van 
artikel 14, lid 4, van REACH, of die als PBT of 
zPzB worden beschouwd.  

Voorts worden een CSA en CSR gewoonlijk 
gemaakt in de voorbereidingen voor een 
registratie binnen de gestelde termijn. Het 
blootstellingsscenario voor een stof als 
zodanig of in een mengsel zal dus doorgaans 
alleen bij het veiligheidsinformatieblad 
worden gevoegd na registratie van de stof. 

Meer informatie over het 
blootstellingsscenario kunt u vinden in het 
Richtsnoer voor informatie-eisen en 
chemische veiligheidsbeoordeling. Deel D: 
Opstellen van blootstellingsscenario's. 

Op de ECHA-website vindt u ook nuttige 
Praktijkvoorbeelden van 
blootstellingsscenario's.  

Overige informatie 
Bij levering van stoffen waarvoor geen 
veiligheidsinformatieblad verplicht is moet de 
leverancier overeenkomstig artikel 32, lid 1, 
van REACH niettemin de volgende informatie 
doorgeven:  

 vermelding of de stof 
autorisatieplichtig is en de 
bijzonderheden van verleende of 
geweigerde autorisaties, of passende 
informatie na autorisatieweigering; 

 de bijzonderheden van eventuele 
opgelegde beperkingen;  

 alle beschikbare en relevante 
informatie over de stof die nodig is 
voor een correct risicobeheer; 

 het registratienummer, indien 
beschikbaar, voor elke stof waarvoor 
informatie wordt verstrekt zoals 
hierboven geschetst.  

WAT VERANDERT ER ALS ARTIKEL 2, 
LID 7, VAN TOEPASSING IS? 

Er zijn echter stoffen waarvoor uw leverancier 
niet verplicht is alle bovengenoemde 

informatie aan u te verstrekken. Deze stoffen 
worden hieronder behandeld. 

Stoffen die vallen onder bijlage IV en V 
van de REACH-verordening 
Een stof die voldoet aan de voorwaarden van 
artikel 2, lid 7, onder a) of b), van REACH 
(toereikende informatie over de stof is al 
bekend of registratie van de stof wordt 
ongeschikt of onnodig geacht), is vrijgesteld 
van de registratiebepalingen en kan zonder 
registratienummer in de handel worden 
gebracht. Het registratienummer heeft 
betrekking op de indiening van een specifiek 
registratiedossier voor een stof door elke 
fabrikant of importeur. Fabrikanten of 
importeurs van stoffen die zij niet hebben 
geregistreerd omdat de vrijstellingen uit 
hoofde van artikel 2, lid 7, onder a) of b), van 
toepassing zijn, verstrekken afnemers geen 
registratienummer voor deze stoffen. 

Een CSR met de resultaten van de chemische 
veiligheidsbeoordeling is alleen noodzakelijk 
voor registratieplichtige stoffen in 
hoeveelheden van minstens 10 ton per jaar 
per registrant. Er hoeft voor stoffen die zijn 
vrijgesteld van registratie dus geen CSA of 
CSR te worden opgesteld. Als u afnemer van 
deze stoffen bent, ontvangt u geen bloot-
stellingsscenario als onderdeel van het 
veiligheidsinformatieblad. 

Ga voor meer uitleg, achtergrondinformatie 
en informatie over de geldigheid van de 
verschillende vrijstellingen naar het 
Richtsnoer voor bijlage V.  

Teruggewonnen stoffen 
Een terugwinningsbedrijf dat vaststelt dat een 
stof identiek is aan een al geregistreerde stof 
en dat beschikt over de vereiste informatie 
overeenkomstig de artikelen 31 of 32 van 
REACH, wordt vrijgesteld van registratie van 
die stof en hoeft dus geen CSA of CSR op te 
stellen. Zelfs als de registratie van dezelfde 
"oorspronkelijke" stof niet het gebruik ervan 
als teruggewonnen stof bestrijkt, hoeft het 
voor de teruggewonnen stof geen 
blootstellingsscenario te maken. Het 
terugwinningsbedrijf moet wel te allen tijde 
relevante en adequate veiligheidsinformatie 
verstrekken voor een veilig gebruik van de 
teruggewonnen stof. 

Een terugwinningsbedrijf dat een 
teruggewonnen stof in de handel brengt, 
hoeft geen registratienummer op te geven 
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omdat het is vrijgesteld van de bepalingen 
van titel II van REACH. Bent u afnemer van 
een teruggewonnen stof die niet door het 
terugwinningsbedrijf geregistreerd is op grond 
van de vrijstelling krachtens artikel 2, lid 7, 
onder d), van REACH, dan ontvangt u in de 
regel geen:  

 registratienummer, noch 

 blootstellingsscenario voor vormen van 
downstreamgebruik in de nieuwe 
levenscyclus nadat de terugwinning 
heeft plaatsgevonden 

van de fabrikant van de teruggewonnen stof 
als onderdeel van of bijlage bij het 
veiligheidsinformatieblad. 

Overeenkomstig artikel 32, lid 1, van REACH 
kan van het terugwinningsbedrijf wel worden 
verlangd dat het kosteloos een 
registratienummer verstrekt als het daarover 
beschikt. 

Wilt u meer weten over de voorwaarden 
waaronder rechtspersonen die stoffen 
terugwinnen uit afval kunnen profiteren van 
de in artikel 2, lid 7, onder d), bedoelde 
vrijstelling en over hun plicht om informatie in 
de toeleveringsketen te delen, raadpleeg dan 
het Richtsnoer over afvalstoffen en 
teruggewonnen stoffen. 

Wederingevoerde stoffen 
In gevallen waarin een stof eerst in de EU 
wordt vervaardigd, dan wordt uitgevoerd en 
voorts weer in de EU wordt ingevoerd, zou dit 
tot dubbele registratieplicht kunnen leiden als 
dit binnen dezelfde toeleveringsketen gebeurt. 
Stoffen die zijn geregistreerd volgens titel II 
van REACH, vervolgens zijn uitgevoerd en 
daarna weer ingevoerd, zijn vrijgesteld van 
registratie, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 

- de stof moet geregistreerd zijn 
alvorens uit de Gemeenschap te zijn 
uitgevoerd; 

- de wederingevoerde stof is dezelfde als 
de al geregistreerde en uitgevoerde 
stof; 

- de stof moet niet alleen dezelfde stof 
zijn, maar ook voortkomen uit dezelfde 
toeleveringsketen in het kader 
waarvan de stof was geregistreerd; 

- de wederinvoerder moet informatie 

krijgen over de uitgevoerde stof, en 
die informatie moet aan de REACH-
voorschriften voor het verschaffen van 
informatie in de toeleveringsketen 
voldoen. 

De wederinvoerder moet bewijsmateriaal 
overleggen waaruit blijkt dat de stof identiek 
is aan die welke in de EU is geregistreerd door 
hem of een andere persoon in zijn 
toeleveringsketen. De gelijkheid van de stof 
moet worden bepaald aan de hand van de 
vastgestelde criteria in het Richtsnoer voor 
identificatie en benaming van grondstoffen 
volgens REACH en CLP. 

Om een dubbele registratieplicht te vermijden 
moet de wederinvoerder voorts beschikken 
over een veiligheidsinformatieblad of andere 
informatie over de uitgevoerde stof 
overeenkomstig artikel 32. De wederinvoerder 
kan dit laten zien door de toeleveringsketen in 
kaart te brengen en de oorspronkelijke 
registrant van de stof te vermelden. 

WAAR KAN IK NADERE INFORMATIE 
EN ONDERSTEUNING VINDEN? 

Nationale REACH-helpdesks leveren 
praktisch advies in uw eigen taal: 

http://www.echa.europa.eu/nl/support/helpde
sks/national-helpdesks  

Brancheverenigingen leveren vaak ook 
informatie en ondersteuning aan hun leden. 

LINKS NAAR RELEVANTE 
INFORMATIEBRONNEN 

REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 

Toelichting op REACH: deze rubriek van de 
ECHA-website is het toegangspunt voor alle 
algemene en gedetailleerde technische 
begeleidende documentatie over REACH.   

De Factsheets over richtsnoeren en de 
Vraagbaak zijn te vinden in de rubriek 
"ondersteuning" van de ECHA-website.  

Verklaring van afwijzing van 
aansprakelijkheid: Dit is een werkvertaling 
van een document dat oorspronkelijk in het 
Engels werd gepubliceerd en dat op de ECHA-
website beschikbaar is. 
 

© Europees Agentschap voor chemische 
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