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WAAR VIND IK INFORMATIE OVER CHEMISCHE STOFFEN
Op geen enkele website vindt u zoveel informatie over de productie en import van chemische stoffen in Europa als op die van ECHA
(http://www.echa.europa.eu). Op deze website vindt u informatie over de eigenschappen van gevaarlijke stoffen, hun gevaarsindeling en
etikettering alsmede over het veilig gebruik ervan. Deze brochure informeert u over de meest relevante informatie als u beroepsmatig –
bijvoorbeeld als ARBO-adviseur– betrokken bent bij het opstellen of controleren van Veiligheidsbladen (VIB’s). Allereerst gaat u naar het
tabblad ‘Information on chemicals’ op de website van ECHA.
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Is deze stof al geregistreerd?
Wie heeft dat gedaan?
Welk gebruik van de stof is geregistreerd?
Voor welk gebruik ervan wordt gewaarschuwd?
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Hoe kan ik mijn stoffen veilig gebruiken?
Is de classificatie ervan binnen de EU
geharmoniseerd?
Hoe hebben andere leveranciers een stof
geclassificeerd?

Ik kijk even op het tabblad
‘Information on chemicals’
op de Website van ECHA.

Database van
geregistreerde stoffen
ͻIn meer dan 50.000 dossiers
treft u informatie aan over
meer dan 13.000 unieke
stoffen.
ͻBiedt u uitgebreide informatie
over alle geregistreerde stoffen.
ͻVertrouwelijke informatie is
niet opgenomen. De data zijn in
dat geval samengevoegd.

Hint: Als u in het zoekveld een deel van
de naam van een chemische stof intypt,
verschijnt een handige selectielijst.

Register van
gevaarsindelingen en
etiketteringen
ͻHier vindt u informatie over
meer dan 120.000 unieke
stoffen, gebaseerd op meer dan
6 miljoen meldingen.
ͻBevat ook een opsomming van
alle stoffen waarvan de
gevaarsindeling binnen de EU is
geharmoniseerd.
ͻGelijke meldingen van gelijke
stoffen zijn samengevoegd.

Overige databases
ͻOnder ‘overige databases’
vallen onder meer:
ͻDe Kandidaatslijst alsook de
Autorisatielijst van Zeer
Zorgwekkende Stoffen.
ͻStoffen die onderwerp zijn van
evaluatie (CoRAP, ROI, PACT).
ͻAan REACH gerelateerde weten regelgeving (Regulering van
Biociden (BPR), Verordening
over voorafgaande
geïnformeerde toestemming
(PIC).
ͻInformatie afkomstig uit
eerdere regelgeving met
betrekking tot chemische
stoffen.

U kunt verschillen aantreffen in de lemma’s voor een en dezelfde stof als deze zelf-geclassificeerd (en niet geharmoniseerd) is,
omdat:
x de zuiverheid of de fysieke samenstelling kan verschillen.
x registranten kunnen verschillen van inzicht met betrekking tot de gevaarsindeling van de desbetreffende stof.
x de registratie technische fouten bevat.
Het is goed om te weten dat ECHA niet de informatie over een geregistreerde stof noch de gevaarsindeling en etikettering ervan
controleert. Als u twijfelt over de ontvangen informatie, neem dan contact op met uw leverancier(s).

Waar kan ik meer informatie vinden?
x Op de website van ECHA: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals.
x Op de website http://www.echa.europa.eu/downstream-users staat een
interactief schema met een groot aantal links naar informatie die met name voor
downstream gebruikers nuttig kan zijn.
x U kunt de REACH Helpdesk ook door middel van een webformulier vragen
stellen. U vindt dit formulier op http://www.reachhelpdesk.nl.

Hint: u kunt ook het webinar volgen dat u
precies uitlegt waar u op de website welke
informatie over een stof kunt vinden

