Aan de slag

Hulp nodig?

Moet u uiterlijk op 31 mei 2018 registreren? Start
dan zo snel mogelijk met uw voorbereidingen. Het
kost immers tijd om u met andere registranten in
contact te komen te en uw registratiedossier op te
stellen en op tijd in te dienen.

Webpagina's over REACH 2018 in 23 EU-talen:
http://echa.europa.eu/nl/reach-2018

REACH 2018

Blijf op de markt –
registreer uw
chemische
stoffen

Aan de slag met de EU-wetgeving inzake
chemische stoffen:
http://echa.europa.eu/nl/support/getting-started
Ondersteunend materiaal:
http://echa.europa.eu/nl/support
Uw nationale REACH-helpdesk en de helpdesk van
ECHA:
http://echa.europa.eu/nl/contact
Het Enterprise Europe Network (EEN):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

IT-tools
In samenwerking met:

 IUCLID om de gegevens te beheren;
 REACH-IT om de informatie in te dienen en
actueel te houden;
 Chesar om een chemisch veiligheidsrapport op
te stellen.
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Voor het opstellen en indienen van uw registratie
zijn op de ECHA-website tools voorhanden:

http://echa.europa.eu/nl/reach-2018

Als dat het geval is, moet u nu in actie komen om
uw chemische stoffen volgens de EU-wetgeving
inzake chemische stoffen te registreren.
IS REACH 2018 OP U VAN TOEPASSING?
Als u stoffen in een hoeveelheid van ten minste
één ton per jaar maakt of invoert op de EU/EERmarkt, moet u deze registreren.
Als u producten (mengsels, voorwerpen) makkt
of invoert, moet u mogelijk de daarin aanwezige
stoffen registreren.
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WAAROM MOET U REGISTREREN?
Als u een stof moet registreren en u dit niet
uiterlijk op 31 mei 2018 doet, mag u de stof niet
meer in de EU/EER vervaardigen, invoeren of
leveren.
Sommige chemische stoffen zijn gevaarlijk voor
de gezondheid van de mens en/of het milieu. U
moet weten wat de gevaren en de vormen van
gebruik van een stof zijn om er verantwoord mee
te kunnen omgaan. Door uw chemische stoffen te
registreren, laat u zien dat u de mogelijke risico's
heeft afgewogen en advies kunt geven over een
veilig gebruik.
U draagt ook uw steentje bij aan de bescherming
van de gezondheid van de mens en het milieu in
Europa.
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Stel uw registratie op als
IUCLID-dossier

Als andere bedrijven dezelfde stof registreren,
moet u het dossier gezamenlijk opstellen. U moet
gegevens met hen delen om onnodige dierproeven
te vermijden en kosten te besparen.
Daarna moet u uw afnemers informeren over een
veilig gebruik van uw chemische stof.

Dien uw registratiedossier in
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WAT MOET U DOEN?
U moet informatie over de stof verzamelen en
deze vastleggen in een registratiedossier. Dit
betreft informatie over de eigenschappen en
vormen van gebruik van de chemische stof.
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Vind uw mederegistranten

TRATIE ACTUE
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GIS
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Maakt u chemische stoffen of
voert u deze in?

Beoordeel gevaren
& risico's

Neem contact op
met u mederegistranten
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Ken uw portfolio

