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Hoe kunt u uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie 
beschermen? 

Waarover gaat dit document? 

REACH zorgt ervoor dat u een vertrouwelijkheidsverzoek kunt indienen voor bepaalde informatie1 
in uw registratiedossier en dat u deze kunt uitsluiten van publicatie op de website van ECHA2. 
 
Als u een vertrouwelijkheidsverzoek indient, wordt er een bedrag in rekening gebracht voor 
ons werk bij het behandelen van het verzoek. Als de verantwoording van het verzoek niet 
voldoende is om het in te willigen, vraagt ECHA u de verantwoording te verbeteren en het 
verzoek opnieuw in te dienen in een nieuwe versie van het registratiedossier. Als de 
verantwoording niet voldoende is verbeterd, wijst ECHA het verzoek af en wordt de informatie 
gepubliceerd. De afgelopen jaren is ongeveer 25% van de vertrouwelijkheidsverzoeken 
afgewezen. 

In dit document worden onze drie belangrijkste aanbevelingen beschreven voor het geval u 
overweegt een vertrouwelijkheidsverzoek in te dienen voor informatie in uw registratie. Deze 
aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaring met het beoordelen van 
vertrouwelijkheidsverzoeken in de afgelopen zeven jaar. Verder leggen we kort uit hoe u een 
vertrouwelijkheidsverzoek kunt indienen en hoe u kunt controleren welke informatie uit uw 
registratiedossier wordt gepubliceerd. 
 
 
1. Controleer of de informatie niet al openbaar is 

Bij het beoordelen van een vertrouwelijkheidsverzoek controleren wij of de informatie niet al in 
het publieke domein beschikbaar is. Met andere woorden, we zoeken ernaar op het internet. 
Als de informatie al openbaar is, wordt het verzoek niet ingewilligd. Zoek dus zelf op het 
internet, vooral wanneer u overweegt een vertrouwelijkheidsverzoek in te dienen met 
betrekking tot de naam van de stof3, een toepassing of gevaarlijke onzuiverheden4. 
 
  

                                           
1 Als deze niet standaard is uitgesloten van publicatie, zoals informatie over de volledige samenstelling, de precieze 
functie of de precieze hoeveelheid van een stof, of over het verband tussen een fabrikant/importeur en zijn 
leveranciers of downstreamgebruikers. 
2 Op https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/registered-substances. 
3 Wanneer we zoeken of de naam van een chemische stof in het publieke domein beschikbaar is, voeren we het EG- of 
CAS-nummer van de stof in in een zoekmachine en bij 'zoeken naar chemische stoffen' op de website van ECHA. 
4 Wanneer we zoeken of toepassingen of gevaarlijke onzuiverheden in het publieke domein beschikbaar zijn, 
controleren we bijvoorbeeld de online beschikbare veiligheidsinformatiebladen van de geregistreerde stof. 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
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2. Zorg ervoor dat het vertrouwelijkheidsverzoek betrekking heeft op de 
informatie die u wilt beschermen 

Wees u bewust van de manier waarop ECHA het punt dat u als vertrouwelijk wilt aanmerken, 
publiceert5, en controleer of het voor u zin heeft een verzoek in te dienen. 
 

Verzoeken over: Houd rekening met het volgende: 

de 
hoeveelheidsklasse 

ECHA publiceert de geaggregeerde hoeveelheidsklasse van alle 
registranten samen6, dus als u onderdeel uitmaakt van een grote 
gezamenlijke indiening, overweeg dan of het de moeite waard is een 
vertrouwelijkheidsverzoek in te dienen voor uw hoeveelheidsklasse. 

de naam van de 
stof 
 

Het EINECS-overzicht en de lijst met gepreregistreerde stoffen zijn 
openbaar. Verzoeken over de naam van de stof hebben bij 
gepreregistreerde stoffen dus geen zin. 
Als u wilt beschermen dat u een bepaalde stof voor een bepaalde 
toepassing gebruikt, kunt u dit wellicht bereiken door een 
vertrouwelijkheidsverzoek in te dienen voor de toepassing (het gebruik) 
en/of uw bedrijfsnaam. 

de bedrijfsnaam Uw bedrijfsnaam is zichtbaar voor uw (potentiële) mederegistranten in 
REACH-IT, tenzij u gebruik maakt van een derde partij als 
vertegenwoordiger. Vertrouwelijkheidsverzoeken hebben alleen 
betrekking op publicatie op de website van ECHA. 

onderzoekssamenv
attingen 

Het verzoek heeft vooral betrekking op details van experimenten of van 
het onderzoek. Voor de onderzoeksresultaten kan geen 
vertrouwelijkheidsverzoek worden ingediend. Deze worden te allen tijde 
gepubliceerd. 

de vraag of er een 
chemische 
veiligheidsbeoordel
ing (CSA) is 
uitgevoerd 

Een verzoek over het onderdeel waaraan het chemisch 
veiligheidsrapport (CSR) is gehecht, heeft geen betrekking op het CSR-
document zelf, maar op de vermelding: is er een CSA uitgevoerd 
(ja/nee). Dien dit verzoek dus alleen in als er goede redenen zijn 
waarom niet bekend mag worden of er voor de stof een CSA is 
uitgevoerd. De CSR's zelf worden niet door ECHA gepubliceerd. 

 
 
3. Zorg dat uw verantwoording beargumenteerd en steekhoudend is 

Uw verantwoording moet ingaan op (1) het commerciële belang van de informatie en (2) de 
potentiële schade voor uw bedrijf, mocht die informatie gepubliceerd worden. Een bewering als 
'Intellectueel eigendom waarvan we niet willen dat concurrenten erachter komen' is niet 
voldoende. Uw verantwoording moet beargumenteerd worden - niet alleen benoemd - en moet 
duidelijk worden uitgelegd7. Het risico dat het commerciële belang wordt geschaad, moet reëel 
zijn, niet alleen hypothetisch. 

                                           
5 Een handleiding getiteld 'Verspreiding en vertrouwelijkheid in het kader van de REACH-verordening' is in alle EU-
talen beschikbaar via https://echa.europa.eu/nl/manuals?panel=dissemination#dissemination. 
6 Zie ons nieuwsbericht op https://echa.europa.eu/nl/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-registered-substances-
corrigenda-25-july-2012-. 
7 Voorbeelden zijn te vinden in de handleiding waarnaar in voetnoot 5 wordt verwezen. Het model voor de rapportage 
van verantwoordingen is ook te vinden in de IUCLID-applicatie en de IUCLID-clouddiensten. 

https://echa.europa.eu/nl/manuals?panel=dissemination#dissemination
https://echa.europa.eu/nl/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-
https://echa.europa.eu/nl/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-
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Zorg er ook voor dat uw verantwoording steekhoudend is. Zorgen als 'anderen zullen het 
onderzoek gebruiken om de stof ergens anders te registreren' zijn bijvoorbeeld niet 
steekhoudend, want dit is niet specifiek genoeg. De wetgever heeft bepaald dat het recht van het 
publiek op de informatie zwaarder weegt dan deze zorgen. 
 
Verantwoordingen moeten specifiek gaan over de informatie waarvoor het 
vertrouwelijkheidsverzoek is ingediend, zelfs binnen één type verzoek, zoals informatie op het 
veiligheidsinformatieblad. Een verantwoording die steekhoudend is voor een toepassing of de 
bedrijfsnaam, zal bijvoorbeeld normaal gesproken niet steekhoudend zijn voor het resultaat 
van de PBT-beoordeling van de stof8. 
 
Hoe kunt u een vertrouwelijkheidsverzoek indienen en controleren wat 
er gepubliceerd wordt 

Er zijn vijf stappen die u moet doorlopen om een vertrouwelijkheidsverzoek in te dienen voor 
informatie in een registratiedossier: 
 

1. Vink het vlaggetje voor vertrouwelijkheid aan in uw IUCLID-dataset voordat u uw 
dossier aanmaakt. U kunt ook vertrouwelijkheidsverzoeken indienen als u uw 
mederegistrantendossier online in REACH-IT aanmaakt. 

2. Voer de verantwoordingen voor elk informatieonderdeel in de daarvoor bestemde 
velden in. 

3. Maak uw dossier aan. Gebruik de 'Verspreidingspreview' in IUCLID om te controleren 
wat er uit uw registratie gepubliceerd wordt. Gebruik de 'Kostencalculator' om te 
berekenen hoeveel uw vertrouwelijkheidsverzoeken u kosten. 

4. Verstuur uw dossier en betaal het bedrag dat op uw factuur vermeld staat. 

5. Houd uw berichten in REACH-IT in de gaten voor ons besluit over uw 
vertrouwelijkheidsverzoek. Mogelijk ontvangt u een verzoek om uw dossier opnieuw te 
versturen met een verbeterde verantwoording voordat we het verzoek kunnen inwilligen. 

 
 
Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met ECHA via de contactformulieren. 

                                           
8 Tot dusver hebben we nog geen enkel verzoek met betrekking tot de resultaten van de PBT-beoordeling ingewilligd. 

https://echa.europa.eu/nl/contact
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