
 
 

 
REACH, laat u niet verrassen !  

 
Om de risico’s van chemische stoffen te beperken zijn Europese regels opgesteld. Deze nieuwe 
Europese verordening voor chemische stoffen, staat bekend onder de naam REACH.  REACH staat 
voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen. Op 1 juni 2008 wordt in 
de Europese Unie zal deze nieuwe en veelbesproken richtlijn in werking treden waarbij naar 
verwachting zo'n 180.000 Europese ondernemers en fabrieken verplicht zullen worden totaal zo'n 30- 
tot 40.000 chemische stoffen te laten registreren. 
 
Alle bedrijven die met chemische stoffen omgaan – als fabrikant, importeur, distributeur of als 
(industriële) gebruiker – krijgen met REACH te maken. Het doel van REACH, is dat alle bedrijven in de 
hele toeleveringsketen van een stof zich ervan verzekeren dat de stoffen zo veilig mogelijk worden 
geproduceerd, in de handel gebracht of gebruikt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de 
bedrijven. Als u beroepshalve omgaat met chemische stoffen, is REACH ook belangrijk voor u.  
 

Welke stoffen vallen onder REACH? 
 
Het gaat bij REACH om stoffen (chemische verbindingen), preparaten (mengsels van twee of meer 
stoffen) en stoffen die voorkomen in voorwerpen (zoals toner in cartridges en cadmium in 
kunststoffen). Sommige stoffen vallen niet onder REACH (bijvoorbeeld radioactieve stoffen, 
afvalstoffen, (dier)geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen) omdat 
daar andere regelgeving voor geldt. 
 
Kleine en middelgrote Nederlands bedrijven die met gevaarlijke stoffen en andere chemicaliën 
werken, wordt geadviseerd deze zo snel mogelijk officieel te (pre)registeren. Zo niet dan dreigt later dit 
jaar een enorme rompslomp, extra kosten en mogelijk zelfs een verbod voor het gebruik van bepaalde 
stoffen dat bij de productie worden gebruikt. 
 
Vanaf 1 juni 2008 hebben bedrijven exact een half jaar de tijd de door hen vervaardigde stoffen te 
preregistreren. Ons advies, wees er op tijd bij, zodat u als voordeel een langere registratietermijnen 
heeft en het uitsluiten van het risico dat de door u gebruikte stoffen vanaf 1 december plots niet meer 
geproduceerd of gebruikt mogen worden. 
 
REACH is complexe materie, waarin KWA ruime ervaring heeft, wij kunnen u bij het gehele traject 
ondersteunen.  
 
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, maar wacht niet te lang is ons advies, het is 
december voor u het weet.  Voor meer informatie kunt u ook alvast kijken op : 
 

a) www.senternovem.nl/reach 
b) http://echa.europa.eu 
c) http://nl.wikipedia.org/wiki/REACH 

 
Meer informatie ? Vul hier een terugbel verzoek in en een van onze adviseurs neemt zo spoedig 
mogelijk contact met u op.  

 
 
 
 
 
 


