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Referentie:  ECHA-BR-08-01-NL 
 
Datum:  25/04/2008  

 
Taal:   NL 

 

Dit document is beschikbaar in de volgende 22 talen:  
 
Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, 
Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, 
Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds 
 
Dit document biedt een beknopt overzicht van de voornaamste aspecten van 
het preregistratieproces en voorziet in links naar de relevante 
begeleidingsdocumenten (richtsnoeren) voor REACH.  
 
Eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot dit document kunt u per 
e-mail sturen naar info@echa.europa.eu onder vermelding van referentie, 
publicatiedatum en taalversie. 
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VOOR WIE IS DIT DOCUMENT BEDOELD? 

Als uw onderneming stoffen fabriceert1 binnen de EU of stoffen invoert in de EU 
vanuit landen buiten de EU, dan kan dit document voor u nuttig zijn. Het kan u 
ondersteunen bij het identificeren van uw verplichtingen in het kader van REACH 
en de zakelijke implicaties in verband met de nieuwe Europese regelgeving op het 
gebied van chemische stoffen. 
 
Met REACH is een nieuw systeem geïntroduceerd voor de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen. Preregistratie is de eerste stap in een elfjarig proces om de stoffen die 
thans op de Europese markt2 aanwezig zijn, geleidelijk in het systeem te 
integreren. De preregistratie van stoffen in het kader van REACH begint op 1 juni 
en eindigt op 1 december 2008. 
 
De registratieverplichting van REACH zal van toepassing zijn op naar schatting 
30.000 stoffen. De registratie van een stof bestaat uit: 
 

1) Het samenstellen en beoordelen van de gevaarlijke eigenschappen van de 
stof en voorwaarden voor veilig gebruik; 

2) Het indienen van deze informatie bij het Europees Agentschap voor 
chemische stoffen (ECHA); en  

3) Het betalen van de bijbehorende registratievergoeding.  
 
Dit document is voor u van belang als uw onderneming één van de volgende 
werkzaamheden verricht:  

• productie van stoffen (inclusief geïsoleerde tussenproducten) binnen de EU 
in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar; 

• invoer van stoffen (bijv. kleurstoffen, polymeren) als zodanig of in 
preparaten (bijv. coatings, smeermiddelen) in hoeveelheden van 1 ton of 
meer per jaar vanuit landen buiten de EU.  

• invoer van voorwerpen die stoffen bevatten die bij normaal gebruik 
vrijkomen en die in deze voorwerpen in hoeveelheden van 1 ton of meer 
per jaar aanwezig zijn; 

Bedrijven die stoffen fabriceren, preparaten bereiden of voorwerpen produceren 
buiten de EU kunnen geen stoffen (pre)registreren. Zij kunnen echter wel een 
enige vertegenwoordiger3 aanstellen die gevestigd is binnen de EU om de vereiste 
(pre)registratie van hun stoffen die in de EU worden ingevoerd, uit te voeren. 

In dit document vindt u elementaire informatie over preregistratie en links naar 
de voornaamste begeleidingsdocumenten en instrumenten om uw preregistratie 
te verrichten. 
 

                                                 
1 Een nadere uitleg van de termen stoffen, preparaten en voorwerpen vindt u in de sectie 'Belangrijke 
feiten/definities' aan het einde van dit document. 

2 Met ingang van eind 2008 zal REACH ook van kracht zijn in de EER-staten Noorwegen, IJsland en 
Liechtenstein, met alle consequenties hieraan verbonden voor fabrikanten en importeurs. 

3 Een nadere uitleg van de term enige vertegenwoordiger vindt u in de sectie 'Belangrijke 
feiten/definities' aan het einde van dit document. 
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WELKE INFORMATIE MOET WORDEN AANGELEVERD VOOR 
PREREGISTRATIE? 

De preregistratie omvat per stof de volgende informatie:  
 

• De naam van de stof geïdentificeerd aan de hand van de IUPAC-naam, de 
EINECS-, CAS- of andere identiteitscode. Opmerking:  

 
o Voor geïmporteerde preparaten geldt dat niet het geïmporteerde 

preparaat als geheel, maar de afzonderlijke stoffen in het mengsel 
dienen te worden gepreregistreerd;  

o Voor voorwerpen4 waarbij bij normaal gebruik stoffen vrijkomen, 
geldt dat niet de voorwerpen maar de stoffen dienen te worden 
ge(pre)registreerd; 

o Polymeren zijn vrijgesteld van (pre)registratie. Het monomeer/de 
monomeren en andere stoffen waaruit het polymeer is 
samengesteld moeten echter wel worden ge(pre)registreerd; 

 
• De naam van uw bedrijf en het adres en de naam van de contactpersoon. 

Opmerking:  
 

o Als uw bedrijf bestaat uit meerdere rechtspersonen die binnen de 
EU dezelfde stof produceren of deze in de EU invoeren dient elke 
rechtspersoon afzonderlijk te preregistreren; 

o U kunt een derde vertegenwoordiger aanstellen om u te laten 
vertegenwoordigen daar waar besprekingen met andere 
fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers worden gevoerd. 
Als u niet wilt dat andere preregistranten kennis kunnen nemen van 
uw contactgegevens, dan dient u een derde vertegenwoordiger aan 
te stellen5. 

 
• De hieronder vermelde beoogde registratietermijn en de 

hoeveelheidsklasse (1 – 10, 10 – 100, 100 – 1000 of 1000 ton of meer per 
jaar); 

 
• De IUPAC-naam van een andere stof of andere stoffen die mogelijk 

relevante informatie bevat of bevatten over de gepreregistreerde stof. Op 
deze manier wordt aangegeven welke gegevens gebruikt kunnen worden 
voor read-across, kwantitatieve structuur/activiteitrelaties ((Q)SARs) en 
het groeperen van stoffen. 

 
 
 
WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN PREREGISTRATIE?  

Preregistratie geeft u het voordeel van langere registratietermijnen. Voor 
zogeheten 'geleidelijk geïntegreerde stoffen'6 biedt REACH een 

                                                 
4 Een nadere uitleg van de term voorwerpen vindt u in de sectie 'Belangrijke feiten/definities' aan het 
einde van dit document. 

5 Een nadere uitleg van de term derde vertegenwoordiger vindt u in de sectie 'Belangrijke 
feiten/definities' aan het einde van dit document. 

6 Een nadere uitleg van de termen bestaande stoffen, geleidelijk geïntegreerde stoffen en niet geleidelijk 
geïntegreerde stoffen vindt u in de sectie 'Belangrijke feiten/definities' aan het einde van dit document. 



Praktische stappen voor  
preregistratie 

 
 

 
Europees Agentschap voor chemische stoffen 

5

integratieprogramma met opschortende registratietermijnen afhankelijk van de 
hoeveelheidsklasse en risico's van de stof:  
  

• 30 november 2010; of  
• 31 mei 2013; of  
• 31 mei 2018 
 

Voor deze geleidelijke integratie is gekozen om bedrijven de tijd te geven om zich 
geleidelijk aan het nieuwe systeem aan te passen. Meer specifiek betekent 
preregistratie: 
 

• dat u tot aan de geldende registratietermijn geleidelijk geïntegreerde 
stoffen kunt blijven invoeren;  

 
• dat u meer tijd krijgt om de beschikbare gegevens te verzamelen en te 

beoordelen, gezamenlijk gebruik te maken van bestaande gegevens en 
ontbrekende informatie collectief te genereren; 

 
• dat het de basis legt voor de toegankelijkheid van bestaande informatie 

over stoffen, bijv. andere informatie dan verkregen uit tests, read-across 
van stof naar stof en gegevens uit tests, voor wie de informatie voor 
registratie nodig hebben.  

 
• dat het ervoor zorgt dat er geen onderbreking plaatsvindt in de 

bevoorrading van downstreamgebruikers die uw stoffen gebruiken. 
 
 
Preregistratie is gratis en houdt geen enkele verplichting in om door te gaan 
met het produceren of importeren van stoffen. Wel moet u echter weten dat een 
bedrijf dat stoffen heeft gepreregistreerd tot 1 juni 2018 deel zal uitmaken van 
het informatie-uitwisselingsforum voor stoffen (SIEF) en eventueel actief 
betrokken dient te worden bij activiteiten van de SIEF. Verder kan het voor u met 
betrekking tot uw stof financiële verplichtingen met zich mee brengen. Partijen 
die gezamenlijk gebruikmaken van gegevens moeten alles in het werk stellen om 
ervoor te zorgen dat de kosten voor het gezamenlijk gebruik van de informatie op 
een billijke, doorzichtige wijze en zonder onderscheid worden vastgesteld. 
Algemeen gesproken, is het aan te bevelen dat overeenstemming over 
kostendeling wordt bereikt vooraleer deelnemers de beschikbare informatie 
openbaar maken7.  
 
 
 
WAT ALS U BENT VERGETEN OM TE PREREGISTREREN?  

Als uw bedrijf een stof niet preregistreert, dan kunt u geen gebruik maken van 
deze overgangsperioden. Indien dit het geval is, dan moet u een 
registratiedossier voor de betreffende stof indienen om deze na 2008 te mogen 
blijven produceren of importeren in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar. 
 
Dit kan inhouden dat u de productie of de invoer van de stof moet staken totdat u 
van ECHA een registratienummer hebt ontvangen. 
 
 
 

                                                 
7 Zie het Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens (EN) 
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Om een registratienummer te krijgen moet u:  
 

• bij het ECHA een verzoek om informatie indienen om te weten te komen of 
er voor dezelfde stof eerder een registratie of verzoek om informatie is 
ingediend;  

 
• relevante fysisch-chemische, gezondheids- en milieugegevens en 

gebruiksinformatie verzamelen8 en beoordelen om uw registratiedossier op 
te bouwen;  

 
• het dossier indienen en de bijbehorende vergoeding aan het ECHA betalen. 

 
 
Zorg dat u de krappe preregistratietermijn van 1 juni tot 1 december 2008 niet 
mist; door te preregistreren krijgt uw bedrijf de mogelijkheid om de geleidelijke 
overgang naar het REACH-tijdperk te maken.  
 
 
 
HOE ZULLEN DE PREREGISTRATIEGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT?  

Op 1 januari 2009 wordt een lijst van alle gepreregistreerde stoffen op de ECHA-
website gepubliceerd. Deze lijst specificeert voor elke stof de naam van de stof 
met inbegrip van haar EINECS- en CAS-nummer, indien beschikbaar, en andere 
identiteitscodes evenals de eerste beoogde registratietermijn. De lijst vermeldt 
ook de namen en andere identiteitscodes van verwante stoffen van 
preregistranten, d.w.z. die waarvoor de beschikbare informatie relevant kan zijn 
voor het aanpassen van testvereisten door middel van read-across, (Q)SARs 
en/of groepering van stoffen. De lijst zoals ECHA deze publiceert zal geen 
informatie bevatten over de identiteit van de preregistranten. Deze informatie zal 
alleen toegankelijk zijn voor wie dezelfde stof gepreregistreerd heeft en voor wie 
verwante stoffen voor read-across gepreregistreerd heeft. 
 
Aan de hand van de tijdens de preregistratie verkregen informatie wordt een SIEF 
gevormd waar informatie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen fabrikanten en 
importeurs van dezelfde geleidelijk geïntegreerde stoffen en om 
overeenstemming te bereiken over de indeling en etikettering van die stoffen. 
Ook downstreamgebruikers en andere belanghebbenden met informatie over de 
stof kunnen deel uitmaken van een SIEF. 
 
Wees u ervan bewust dat het hele SIEF-proces de verantwoordelijkheid 
is van de bedrijven 
 
Als algemene stelregel geldt dat er één SIEF per geleidelijk geïntegreerde stof zal 
zijn. De SIEF-leden kunnen ook gebruikmaken van hun relaties met andere 
potentiële registranten om onderling de verplichte 'gezamenlijke indiening van 
gegevens'9 te organiseren. Dit omvat als optie de uitwisseling van alle gegevens 
die nodig zijn voor de uitvoering van de chemische veiligheidsbeoordeling, de 
opstelling van het chemische veiligheidsrapport en het bereiken van 
overeenstemming ten aanzien van aanbevelingen voor veilig gebruik als 
eventueel onderdeel van deze gezamenlijke indiening. 
 
                                                 
8 De stof in eigendom hebben of het gebruiksrecht ervoor hebben 

9 Een nadere uitleg van de term gezamenlijke indiening van gegevens door meerdere registranten vindt 
u in de sectie 'Belangrijke feiten/definities' aan het einde van dit document.  
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Het proces waarin wordt vastgesteld dat dezelfde stof door meer dan één bedrijf 
wordt gefabriceerd of geïmporteerd, bestaat uit vier stappen10.  
 

1. Bedrijven dienen de namen en/of identiteitscodes vast te stellen 
waaronder zij de stof (pre)registreren;  

2. Bedrijven die hun stof(fen) onder dezelfde naam en/of identiteitscode 
hebben gepreregistreerd, moeten bepalen of hun stoffen voor de vorming 
van een SIEF en voor gezamenlijke indiening dezelfde zijn;  

3. Daarnaast dienen zij te verifiëren of hun stof ook gepreregistreerd of 
geregistreerd is onder andere namen en/of identiteitscodes. Deze stap 
wordt afgesloten met de overeenstemming dat de door verschillende 
bedrijven gepreregistreerde stoffen identiek zijn; 

4. Bedrijven die deel hebben genomen aan de drie voorgaande stappen 
vormen vervolgens een SIEF. Elke SIEF zal tot 1 juni 2018 actief zijn. 

 

 

HOE WORDEN TE (PRE)REGISTREREN STOFFEN GEÏDENTIFICEERD? 

Voor preregistratie dienen de volgende voorbereidende stappen te zijn 
uitgevoerd:  
 

1. Maak een inventaris van alle producten die u binnen de EU fabriceert en 
van alle producten die u invoert vanuit landen buiten de EU;  

 
2. Achterhaal of deze voorwerpen uit één enkele stof bestaan of uit 

preparaten (bestaande uit verschillende te registreren stoffen) of stoffen 
bevatten die uit voorwerpen vrijkomen;  

 
3. Achterhaal of het gaat om monomeren, polymeren, tussenproducten, 

stoffen voor gebruik ten behoeve van PPORD (onderzoek en ontwikkeling 
gericht op producten en procedés), stoffen die staan vermeld op de lijsten 
met vrijgestelde stoffen van REACH (bijlage IV of V) of stoffen die in het 
kader van REACH een andere bijzondere status hebben11; 

 
4. Verzamel de beschikbare naamgegevens van de stoffen aan de hand van 

de IUPAC-naam, het EINECS-nummer, CAS-nummer of andere 
identiteitscodes en de analytische gegevens van het laboratorium 
(kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van uw stoffen); 

 
5. Geef de stoffen een naam conform de handleiding voor de identificatie en 

benaming van stoffen in het kader van REACH12; 
 

6. Controleer de status van uw stoffen met betrekking tot hun geleidelijke 
integratie; geleidelijk geïntegreerde stoffen zijn die stoffen die tenminste 
aan één van de volgende criteria voldoen13:  

                                                 
10 Zie het Richtsnoer voor de identificatie en naamgeving van stoffen in REACH (EN) en het 
Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens (EN) 

11 Meer informatie vindt u in het Richtsnoer voor registratie (EN). 

12 Zie het Richtsnoer voor de identificatie en naamgeving van stoffen in REACH  (EN). 
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o Stoffen die zijn opgenomen in de Europese inventaris van 
bestaande chemische handelsstoffen (EINECS);  

o Stoffen die zijn gefabriceerd binnen de EU (met inbegrip van de in 
2007 toegetreden landen) maar die niet na 1 juni 1992 op de 
Europese markt zijn gebracht; 

o Stoffen die vallen onder de zogeheten 'no-longer-polymer'-
stoffen; 

 
7. Bepaal de beoogde registratietermijn in overeenstemming met het volume 

van de betreffende stof in tonnen per jaar en de indeling en etikettering 
van die stof.  

 
BELANGRIJK: Als u verplicht bent om een geleidelijk geïntegreerde stof te 
registreren, dan mag u preregistreren en kunt u gebruikmaken van de verlengde 
registratietermijnen voor REACH! 
 

HOE VINDT PREREGISTRATIE IN DE PRAKTIJK PLAATS?  

Preregistratie dient elektronisch te gebeuren via het REACH-IT-portaal op de 
ECHA-website. Wel moet u uw eigen bedrijfsrekening bij REACH-IT aanmaken 
voordat u kunt beginnen met het registreren van uw stoffen. In het REACH-IT-
gedeelte van de website vindt u het toegangspunt voor de 
preregistratietoepassing. Bij het binnengaan van het toegangspunt voor de 
preregistratietoepassing wordt u door de relevante pagina's geleid waar u de 
keuze krijgt tussen twee manieren om uw stoffen te preregistreren: 
 

1. Preregistratie via internet (vanaf 1 juni 2008) door per stof de vereiste 
informatie rechtstreeks in het REACH-IT-systeem in te voeren14; 

 
2. Preregistratie indienen als XML-bestand afzonderlijk aangemaakt in 

een gespecificeerde elektronische bestandsindeling en tijdens de 
preregistratie via internet ingevoerd. Op die manier kunt u een of meer 
bestanden indienen met de vereiste preregistratie-informatie voor 
respectievelijk één of meer stoffen. 

 
U kunt nu al een begin maken met het voorbereiden van uw bestanden voor: 
 

• preregistratie via internet - handmatig de vereiste gegevens 
bijeenbrengen;  

 
• preregistratie via IUCLID - met behulp van de 

preregistratiefunctionaliteit van IUCLID5 een XML-bestand maken 
voor het indienen van de gegevens15; 

 
• preregistratie in XML – met behulp van elk willekeurig IT-

hulpprogramma voor het aanmaken en indienen van uw 
preregistratiebestanden via REACH-IT. De specificaties voor XML-

                                                                                                                                            
13 Een nadere uitleg van de termen bestaande stoffen, geleidelijk geïntegreerde stoffen en niet 
geleidelijk geïntegreerde stoffen vindt u in de sectie 'Belangrijke feiten/definities' aan het einde van dit 
document. Meer informatie vindt u in het Richtsnoer voor registratie (EN). 

14 Zie User guide on REACH-IT (EN). 

15 Zie IUCLID5 tutorial (EN) 
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bestanden vindt u op de ECHA-website in het gedeelte van 
IUCLID5. 

 
Als u slechts een paar stoffen dient te registreren en u momenteel geen gebruik 
maakt van IUCLID5, dan is het voor u wellicht praktischer om uw preregistratie 
via internet uit te voeren door gebruik te maken van REACH-IT. Voor bedrijven 
die veel stoffen dienen te preregistreren, kan preregistratie met behulp van 
IUCLID5 of in XML-formaat praktischer zijn, omdat op die manier de 
preregistratie van meerdere stoffen in één enkel bestand kan worden ingediend. 
Noodzakelijke voorwaarde is dan wel dat een EINECS-nummer beschikbaar is 
voor de stoffen in het XML-bestand. 
 
 
  
IS HET MOGELIJK OM NA 1 DECEMBER 2008 NOG TE 
PREREGISTREREN? 

Fabriceert of importeert u voor het eerst geleidelijk geïntegreerde stoffen in 
hoeveelheden van 1 ton of meer, dan kunt u na 1 december 2008 nog steeds 
gebruikmaken van de verlengde registratietermijnen, indien u preregistreert: 
 

• uiterlijk zes maanden nadat de productie of de invoer de drempelwaarde 
van één ton overschrijdt, en  

 
• tenminste 12 maanden voor de geldende registratietermijn.  

 
Met fabricage of invoer voor de eerste keer wordt de eerste keer bedoeld nadat 
REACH van kracht geworden is (1 juni 2007). 
 
 
 
WAAR KAN IK TERECHT VOOR MEER INFORMATIE?  

Op de ECHA-website is alle informatie over REACH via één toegangspunt 
beschikbaar:  
 

• Algemene informatie over de regeling in het gedeelte ‘Over Reach'; 
 

• Een Navigator-tool en woordenlijst waarmee u meer te weten kunt 
komen over uw verplichtingen in het kader van REACH;  

 
• Een speciale preregistratiewebsite met belangrijke praktische en 

ondersteunende informatie over preregistratie en links naar relevante 
pagina's op de ECHA-website. Daar vindt u:  

 
o Vragen en antwoorden met betrekking tot preregistratie (REACH, 

IUCLID5 en REACH-IT); 
o Begeleidingsdocumenten (richtsnoeren) met betrekking tot 

preregistratie, die u met zoektermen kunt doorzoeken; 
o Gebruikershandleidingen (plugin voor IUCLID5, en REACH-IT); 
o Videohandleidingen over hoe u kunt preregistreren met behulp van 

IUCLID5 en REACH-IT;  
o Training presentaties over het gebruik van de plugin voor preregistratie 

en over het voorbereiden van bestanden met behulp van REACH-IT. 
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Als u vragen hebt over preregistratie:  
  

• De REACH-helpdesk in uw land kan u adviseren over uw rol, 
verantwoordelijkheden en over ondersteuning; deze helpdesk dient uw 
eerste aanspreekpunt te zijn. Contactgegevens van de nationale helpdesks 
vindt u op de ECHA-website; 

 
• De ECHA-helpdesk biedt ondersteuning bij vragen in verband met 

REACH-IT, IUCLID en registratie. U kunt uw vragen indienen door een 
inlichtingenformulier op de ECHA-website in te vullen; 

 
• Voor sectorspecifieke vragen kunt u ook terecht bij uw brancheorganisatie. 

 
 
  
BELANGRIJKE FEITEN & DEFINITIES 

Bestaande stoffen, geleidelijk geïntegreerde stoffen, niet geleidelijk 
geïntegreerde stoffen 
 
Geleidelijk geïntegreerde stoffen (waarvoor de overgangsregeling geldt) zijn 
stoffen die: 
 

• Zijn opgenomen in EINECS: de volledige en uitputtende lijst van de 
Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS) is 
beschikbaar op het European chemical Substances Information System 
(Europese informatiesysteem voor chemische stoffen; ESIS). Let op! Er 
zijn ook gevallen waarbij meerdere stoffen vallen onder één vermelding in 
EINECS of waarbij meerdere vermeldingen in EINECS overeenkomen met 
één stof. 

 
• Zijn gefabriceerd binnen de EU (met inbegrip van de in 2007 toegetreden 

landen) maar die niet na 1 juni 1992 op de Europese markt zijn gebracht. 
Dit zult u moeten aantonen aan de hand van bestelformulieren, 
voorraadlijsten of andere documenten waarvan kan worden bewezen dat 
deze dateren van na 31 mei 1992; 

 
• Vallen onder de zogeheten 'no-longer-polymer'-stoffen. De lijst met 'no-

longer-polymer'-stoffen is beschikbaar in ESIS. Om aan te tonen dat uw 
stoffen vallen onder de geleidelijk geïntegreerde stoffen, dient u te 
beschikken over schriftelijke bewijsstukken (bestelformulieren, 
voorraadlijsten, etiketten, veiligheidsinformatiebladen waarvan kan 
worden aangetoond dat deze dateren van tussen 18 september 1981 en 
31 oktober 1993) en die aantonen dat u de stoffen in het betreffende 
gebied op de markt hebt gebracht en dat deze stoffen als een 'no-longer-
polymer'-stof beschouwd kunnen worden. 

 
Stoffen die onder geen van deze drie criteria vallen, maar waarop REACH wel van 
toepassing is, zijn de niet geleidelijk geïntegreerde stoffen, waarvoor de 
overgangsregeling niet geldt.  
 
Stoffen, preparaten, voorwerpen 

Stoffen vormen in het concept van REACH het uitgangspunt. De meeste 
verplichtingen hebben betrekking op stoffen, hetzij als zodanig, hetzij in 
preparaten of in voorwerpen.  
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Een stof wordt omschreven als een chemisch element en de verbindingen ervan, 
zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met 
inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan 
en alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procédé, doch met 
uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder dat de 
stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd. 

De term 'preparaat' wordt gebruikt om een mengsel of oplossing bestaande uit 
twee of meer stoffen aan te duiden. Men dient op te merken dat binnen het 
wereldwijd geharmoniseerd stelsel voor indeling en etikettering (Globally 
Harmonised System, GHS) een preparaat wordt aangeduid als een 'mengsel'. 

Voor stoffen in voorwerpen is een speciale regeling voor registratie in het kader 
van REACH van toepassing. Een voorwerp is de binnen REACH toegepaste 
juridische term voor elk object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, 
oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor het gebruikt kan worden voor een 
specifiek beoogde bedoeling (bijv. industrieproducten zoals auto's, textiel, 
elektronische chips).  
 
Het is onder REACH vereist dat alle stoffen die vrijkomen bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden en die worden geproduceerd 
of ingevoerd in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar per producent of 
importeur worden geregistreerd conform de normale regels16.  
 
 
 
Basisbegrippen met betrekking tot de identificatie van stoffen 
 
De omschrijving van een stof in REACH is identiek aan de omschrijving van een 
stof die thans geldt volgens de zevende wijziging van de richtlijn betreffende 
gevaarlijke stoffen (richtlijn 92/32/EEG tot wijziging van richtlijn 67/548/EEG). In 
beide gevallen reikt de omschrijving verder dan een zuivere chemische verbinding 
die door één enkele molecule wordt bepaald17. 
  
Hoe een stof wordt geïdentificeerd hangt af van het type stof. Stoffen kunnen in 
twee hoofdgroepen worden ingedeeld: 
 
1. Duidelijk omschreven stoffen: stoffen van een omschreven kwalitatieve en 
kwantitatieve samenstelling die op toereikende wijze kan worden geïdentificeerd 
aan de hand van de identificatieparameters van REACH, bijlage VI, punt 2. Er 
gelden verschillende regels voor de identificatie en benaming voor 'duidelijk 
omschreven stoffen' met één hoofdbestanddeel (in beginsel >80%) enerzijds en 
voor stoffen met meer dan één hoofdbestanddeel (in beginsel elk bestanddeel 
>10% en <80 %) anderzijds: de zogeheten 'enkelvoudige' tegenover de 
'meervoudige' stoffen. 
 
2. UVCB-stoffen: stoffen van onbekende of wisselende samenstelling, complexe 
reactieproducten en biologische stoffen. Deze stoffen kunnen louter op basis van 
hun samenstelling niet afdoende worden gedefinieerd. Hiervoor moeten meer 
identificatiegegevens in aanmerking worden genomen, zoals bronnen of 
productieprocessen.  
 

                                                 
16 Zie het Richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen (EN). 

17 Zie het Richtsnoer voor de identificatie en naamgeving van stoffen in REACH  (EN). 
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Derde vertegenwoordiger 

Iedere fabrikant of importeur mag voor bepaalde taken die verband houden met 
het gezamenlijk gebruik van gegevens en met kostendeling een derde 
vertegenwoordiger benoemen. Dit is doorgaans het geval als een bedrijf zijn 
belang in een bepaalde stof niet bekend wil maken uit vrees dat dit concurrenten 
aanwijzingen zou kunnen verschaffen over productie- of handelsgeheimen. 
Bedrijven dienen zich ervan bewust te zijn dat de bij de preregistratie opgegeven 
contactgegevens toegankelijk zullen zijn voor alle potentiële registranten van de 
stof/de stoffen die wordt/worden geregistreerd onder dezelfde identiteitscode en 
voor potentiële registranten van alle andere stoffen waarvoor read-across-
mogelijkheden zijn aangegeven. Als dergelijke informatie gevoelig wordt geacht, 
dan is het mogelijk om een derde vertegenwoordiger in te schakelen. 

Enige vertegenwoordiger  
 
Een buiten de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
een stof als zodanig dan wel in preparaten of in voorwerpen vervaardigt, een 
preparaat formuleert of een voorwerp vervaardigt dat in de Gemeenschap wordt 
ingevoerd, kan met wederzijdse instemming een in de Gemeenschap gevestigde 
natuurlijke persoon of rechtspersoon aanwijzen om als zijn enige 
vertegenwoordiger de verplichtingen voor importeurs te vervullen. Enige 
vertegenwoordigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen:  
 

• die gevestigd zijn binnen de EU en 
 
• die voldoende kennis hebben van de praktische hantering van stoffen en 

van de informatie over die stoffen. 
 

Zie voor informatie over de enige vertegenwoordig het richtsnoer voor 
registratie18. 
 
Gezamenlijke indiening van gegevens door meerdere registranten  
 
Elke producent, importeur of enige vertegenwoordiger is verplicht voor elk van 
zijn stoffen een registratie in te dienen (per rechtspersoon). Echter, voor stoffen 
waarbij meerdere bedrijven betrokken zijn bij de vervaardiging of invoer geldt de 
verplichting dat zij bepaalde gegevens gezamenlijk indienen. Dit heet de 
gezamenlijke indiening van gegevens. Registranten zijn verplicht om informatie 
over de gevaarlijke eigenschappen van de stof, de indeling en etikettering van de 
stof, een testvoorstel (indien beschikbaar) en om, indien daaromtrent 
overeenstemming is bereikt, een chemisch veiligheidsrapport en aanwijzingen 
voor veilig gebruik gezamenlijk in te dienen19.  
 
 
 

                                                 
18 Zie het Richtsnoer voor registratie (EN) 

19 Zie het Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens (EN) 



Praktische stappen voor  
preregistratie 

 
 

 
Europees Agentschap voor chemische stoffen 

13

LINKS NAAR VERWANT MATERIAAL 

 

REACH-verordening EG nr. 1907/2006 

REACH-begeleidingsdocumenten 

Richtsnoer voor registratie (in het Engels) 

http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm 

Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens (in het Engels) 

http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm 

Richtsnoer voor de identificatie en naamgeving van stoffen in REACH (in het 
Engels)  

http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/substance_id_en.htm 

Richtsnoer voor vereisten voor stoffen in voorwerpen (in het Engels) 

Gebruikershandleiding voor REACH-IT (in 22 talen) 

Gebruikershandleiding voor IUCLID 5 (in het Engels) 

http://ecbwbiu5.jrc.it/ 

ECHA-website: http://echa.europa.eu 

ECHA-helpdesk: http://echa.europa.eu/reach/helpdesk_nl.html 

ESIS: http://ecb.jrc.it/esis/ 

IUCLID 5: http://echa.europa.eu/iuclid 

REACH-IT: http://echa.europa.eu/reachit 

Preregistratie: http://echa.europa.eu/preregistration 

Begeleidende informatiebladen over REACH (pagina nog niet beschikbaar)
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