Informatie over nieuwe Europese regelgeving voor chemische stoffen
REACH
Op 1 juni 2007 is nieuwe Europese regelgeving voor chemische stoffen van kracht geworden. De
wetgeving staat bekend onder de naam REACH – Registratie, Evaluatie en Autorisatie en beperking
van Chemische stoffen. REACH heeft als doel veilig gebruik van chemische stoffen mogelijk te maken.
REACH verplicht bedrijven om informatie over de schadelijke eigenschappen en risico’s van
chemische stoffen en producten te verzamelen, te beoordelen en te verspreiden onder afnemers.
Geldt REACH ook voor Importeurs?
Jazeker! Alles om ons heen bestaat uit chemische stoffen. Dus ook producten u importeert uit
bijvoorbeeld het Verre Oosten vallen mogelijk onder de regelgeving. Welke verplichtingen uit REACH
voor u van belang zijn hangt af van het soort product dat u importeert en in welke hoeveelheid. Het is
belangrijk om op korte termijn (voor eind 2008) met een REACH-bril te kijken naar de producten die
u op de Europese markt brengt.
Wat speelt er op korte termijn?
REACH is ingewikkelde wetgeving en kent vele, soms zeer technische verplichtingen. Belangrijk is dat
REACH het principe ‘no data – no market’ hanteert: als u niet aan de registratieverplichting van
REACH heeft voldaan, dan mag het product niet op de Europese markt worden gebracht. Deze
registratieverplichting is vaak veelomvattend, zeer technisch, mogelijk kostbaar en vereist
waarschijnlijk ondersteuning van een extern deskundige. Tot 1 december 2008 kunt u gebruik maken
van een ‘uitstelregeling’ voor deze registratieverplichting (preregistratie in REACH-jargon). Hiermee
kunt u de verplichting tot registratie uitstellen tot 2010, 2013 of 2018 afhankelijk van het soort stof en
de hoeveelheid die u importeert. Doet u dit niet dan gaat de registratieverplichting in per 1 december
2008 – wat grote consequenties kan hebben voor uw toegang tot de Europese markt.
Enkele belangrijke REACH begrippen:
Stoffen: met stoffen worden alle chemische stoffen bedoeld, met inbegrip van natuurlijke producten
zoals plantaardige oliën. Voedingsmiddelen zijn uitgezonderd. Omdat REACH zich specifiek richt op
stoffen, zijn de meeste partijen die chemische stoffen op de markt brengen goed op de hoogte van
REACH.
Preparaten: een preparaat is een mengsel van stoffen. Denk hierbij aan verven, kitten, lijmen,
shampoos, zeep, wasmiddelen, reinigers, enz.
Artikelen: feitelijk alles dat geen stof en geen preparaat is. Dit is in principe dus een oneindige lijst
maar denk hierbij bijvoorbeeld aan schoenen, kleding, promotieartikelen, meubels, gereedschap,
keukengerei, elektronica enz. Over de juridische definitie van het begrip artikel is nog de nodige
onzekerheid.
Artikelen met chemische stoffen die bedoeld zijn om eruit te komen: denk hierbij aan
balpennen (de inkt is bedoeld om eruit te komen), viltstiften, tonercartridges, sponzen met zeep erin,
enz. Deze groep van artikelen worden onder REACH behandeld als preparaten.
Registratieverplichting: deze verplichting geldt voor stoffen die in hoeveelheden van meer dan 1
ton op de Europese markt worden gebracht of zeer gevaarlijk zijn (bijvoorbeeld kankerverwekkend).
Voor deze stoffen moet een uitgebreid dossier met informatie over schadelijkheid (toxicologie) en wijze
van gebruik worden opgesteld en ingeleverd bij een agentschap van de Europese Commissie in
Helsinki.
Preregistratie: stoffen die nu al op de Europese markt zijn kunnen worden aangemeld bij het
agentschap in Helsinki. Met deze aanmelding krijgt u uitstel van de feitelijke registratieverplichting.
Het verleende uitstel hangt af de hoeveelheid van de stof die op de Europese markt wordt gebracht en
of de stof zeer gevaarlijk is of niet. Om van dit uitstel gebruik te maken moet u voor 1 december 2008
uw stoffen preregistreren bij het agentschap.

Moet ik me zorgen maken?
Nee. Voor veel importeurs zal REACH slechts beperkte verplichtingen met zich meebrengen, maar niet
voor allemaal. Daarom is het in dit stadium is het is belangrijk zicht te krijgen op het soort producten
en de hoeveelheid die u importeert. Hierbij kunt het beste uitgaan van de volgende indeling:
•

Import van ‘stoffen of preparaten’:
U importeert zuivere chemische stoffen of mengsels hiervan (‘preparaten’) van buiten de EU naar
de EU. Het gaat om hoeveelheden van 1 ton per jaar per stof of meer, of stoffen die zeer schadelijk
zijn. Voor u gaat mogelijk de registratieverplichting gelden. Omdat dit op korte termijn gevolgen
kan hebben voor uw toegang tot de Europese markt is het belangrijk dat u zich hierop voorbereid
en gebruik maakt van de preregistratie – de ‘uitstelregeling’.

•

Import van ‘Artikelen’: hier zijn twee situaties van belang.
a. U importeert artikelen waarin zich chemische stoffen bevinden die bedoeld zijn om eruit te
komen. Onder REACH wordt dit gezien als een ‘preparaat in een doosje’ en de gewone
registratieverplichting is van toepassing. Het gaat om hoeveelheden van 1 ton per jaar per stof
of meer of stoffen die zeer schadelijk zijn. Ook hier geldt dus dat er op korte termijn gevolgen
kunnen zijn voor uw toegang tot de Europese markt. Voorbereiding en de preregistratie
(‘uitstelregeling’) zijn voor u dus belangrijk.
b. U importeer andere artikelen. Als het artikel dat u importeert een zeer gevaarlijke stof bevat
(bijvoorbeeld een stof die kanker kan veroorzaken) dan moet u dit voor 1 juni 2011 melden.
Deze melding moet u doen als de hoeveelheid van die stof meer is dan 1 ton per jaar, en de
hoeveelheid in het geïmporteerde artikel groter is dan 0,1%. Bij deze melding moet u een
aantal basisgegevens overleggen. Deze verplichting ligt weliswaar nog wel in de toekomst,
maar verlangt van u dat u weet welke zeer gevaarlijke stoffen in het product zitten dat u
importeert. Ook hierop zult u zich moeten voorbereiden.

Hoe verder?
REACH is complexe wetgeving die ook gevolgen heeft voor de import van producten of artikelen. De
bovenstaande informatie is zeker niet volledig maar geeft een eerste indruk wat er met REACH op u
afkomt. In dit stadium is het belangrijk om u voor te bereiden en een goed zicht te krijgen op de
hoeveelheden en het soort producten dat u naar de EU importeert. De Europese belangenorganisatie
voor import van buiten de EU (FTA – Foreign Trade Association) heeft een brochure opgesteld. In
deze brochure wordt duidelijk uitgelegd hoe u zich stap voor stap kan voorbereiden op REACH. Deze
brochure heeft u reeds van ons ontvangen en is op verzoek bij ons verkrijgbaar.
Meer informatie
Op internet is veel informatie over REACH te vinden. De makkelijkste ingang tot deze informatie is de
Nederlandse REACH helpdesk (www.REACH-helpdesk.nl). Natuurlijk kunt u met vragen ook terecht
bij de VIVO.

