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Bereid u voor op de uiterste
registratietermijn voor chemische stoffen
Alle chemische stoffen die in een hoeveelheid tussen 1 en 100 ton per jaar in
de Europese Economische Ruimte worden geproduceerd of ingevoerd,
moeten uiterlijk 31 mei 2018 bij het Europees Agentschap voor chemische
stoffen (ECHA) worden geregistreerd. Dit is de uiterste termijn voor
bestaande chemische stoffen in het kader van de REACH-verordening. Dit zal
de voltooiing zijn van het verzamelen van gegevens over stoffen die in Europa
worden vervaardigd of gebruikt, en zal uiteindelijk leiden tot verbetering van
het milieu en de gezondheid van de mens.
Helsinki, 23 juni 2015 – Om legaal handel te kunnen drijven, moeten bedrijven uiterlijk op
de termijndatum hun registratie ingediend hebben. Daarnaast zullen bedrijven die hun
chemische stoffen geregistreerd hebben aan hun klanten kunnen aantonen dat ze een
verantwoordelijke leverancier zijn die bijdraagt aan het veilig gebruik van chemische stoffen.
De eerste fase van de REACH-registratie 2018 gaat om het kennen van uw portfolio en het nu
starten met de voorbereidingen. Bedrijven dienen hun verkoop- en productievolumes van hun
stoffenportfolio te analyseren, hun verplichtingen in het kader van REACH na te gaan en een
plan te maken voor het beheren van hun registraties voor de uiterste termijn. Een juiste
stoffenidentificatie in dit vroege stadium is essentieel voor het proces.
ECHA, de lidstaten en sectororganisaties zijn er om mogelijke registranten te helpen, en de
nieuwe ondersteuningsrubriek op de website van ECHA helpt hen met hun registratietaken. In
de komende jaren zal er per fase meer praktische ondersteuning beschikbaar komen. De
REACH 2018-pagina's werken als een poort naar alle relevante informatie.
Een webinar over de eerste fase vindt plaats op woensdag 24 juni om 11:00 (plaatselijke tijd
in Helsinki). Deze biedt een basisbegrip over welke stoffen geregistreerd moeten worden,
welke informatie vereist is en welke elementen bijdragen aan de registratiekosten.
Deelnemende bedrijven zullen de mogelijkheid hebben om vragen te stellen aan deskundigen
van ECHA.
Achtergrond
De uiterste REACH-registratietermijn is 31 mei 2018. Deze termijn is voor bedrijven die
chemische stoffen in kleine hoeveelheden, 1-100 ton per jaar, vervaardigen of invoeren.
Bedrijven dienen zich ervan bewust te zijn dat de verplichtingen aanzienlijk strenger zijn voor
stoffen in hoeveelheden tussen 10 en 100 ton dan voor de categorie van 1 tot 10 ton.
In januari 2015 publiceerde ECHA zijn routekaart voor REACH 2018, waarin de registratie in
zeven fasen wordt opgesplitst en waarin de mijlpalen voor elke fase staan beschreven, evenals
de ondersteunende activiteiten die ECHA van plan is de registranten te bieden.
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Meer informatie
Registreer nu: Webinar REACH 2018: Know your portfolio and start preparing now
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018know-your-portfolio-and-start-preparing-now
Webpagina's REACH 2018
http://echa.europa.eu/nl/reach-2018
Helpdesks
http://echa.europa.eu/nl/support/helpdesks/
ECHA Nieuwsbrief – REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach
Achtergrondmateriaal voor de media
http://echa.europa.eu/nl/press/press-material/pr-for-reach-2018

