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Houd uw registratie up-to-date
De registratie van uw chemische stoffen in het kader van REACH is geen
eenmalige oefening: u komt nieuwe dingen te weten over uw stof en uw eigen
situatie kan veranderen. Dit moet in uw registratie worden verwerkt. Daarom
moet u uw dossier regelmatig tegen het licht houden en bijwerken wanneer er
nieuwe informatie bekend wordt.
Helsinki, 6 november 2018 – De zevende en laatste stap van een succesvolle registratie van
uw chemische stof is het bijhouden van uw registratiegegevens. Uw registratie moet de meest
actuele kennis bevatten over een veilig gebruik van een stof op productielocaties en via de
toeleveringsketen helemaal tot aan de eindgebruiker. Dit is niet alleen een goede werkwijze,
maar een wettelijke eis.
De informatie in het registratiedossier moet worden bijgewerkt, bijvoorbeeld wanneer u iets
nieuws te weten komt over de samenstelling van uw stof, de eigenschappen ervan, het gebruik
ervan door uw klanten of de specifieke risicobeheersmaatregelen die nodig zijn. Ook moeten
belangrijke veranderingen in de vervaardiging of ingevoerde hoeveelheden en de
bedrijfsinformatie aan ECHA worden gemeld. Bovendien kan er nieuwe informatie bekend
worden wanneer nieuwe bedrijven zich bij de gezamenlijke indiening willen aansluiten. Dit
moet ook in het gezamenlijke dossier worden opgenomen.
Naast het proactief bijwerken van uw registratiegegevens kan ECHA na een dossier- of
stoffenbeoordeling verlangen dat u meer informatie moet inzenden. ECHA onderzoekt
registraties om na te gaan of de ingediende informatie in overeenstemming is met de
wettelijke vereisten. De lidstaten gebruiken de registraties om stoffen die problemen kunnen
opleveren voor de gezondheid van de mens en/of het milieu nauwkeurig door te lichten. Zij
kunnen zo nodig verdere regelgevende maatregelen treffen.
Voor een efficiënte bijwerking van uw dossier moet u beschikken over een mechanisme om de
werkzaamheden binnen uw bedrijf en met alle registranten van dezelfde stof te coördineren.
Hoewel de hoofdregistrant het gezamenlijke gedeelte van het registratiedossier moet
bijwerken, zijn alle registranten van dezelfde stof gezamenlijk ervoor verantwoordelijk om de
gegevens op orde te houden en verzoeken om meer informatie te beantwoorden. Daarom is
het raadzaam dat u een samenwerkingsplatform met uw mederegistranten onderhoudt.
Praktisch advies over het organiseren van het bijhouden van uw registratie is in 23 EU-talen te
vinden op de website van ECHA. Wij delen ook onze belangrijkste aanbevelingen voor
kwalitatief goede gegevens. Deze zijn gebaseerd op de meest voorkomende tekortkomingen
die werden geconstateerd bij de beoordeling van registraties. U kunt problemen met uw eigen
registratie voorkomen door de aanbevelingen op te volgen.

Meer informatie
REACH 2018-webpagina’s
https://echa.europa.eu/nl/reach-2018
De organisatie omtrent het bijwerken van uw dossier
https://echa.europa.eu/nl/how-to-get-organised-for-dossier-updates
Aanbevelingen voor registranten op basis van beoordeling in het kader van REACH
https://echa.europa.eu/recommendations-to-registrants
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