TOELICHTING OP DE HANDLEIDING VAN HET UK CHEMICALS STAKEHOLDER FORUM VOOR HET
MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF EN DE DOWNSTREAMGEBRUIKERS OVER DE AUTORISATIEPROCEDURE
BINNEN REACH
(in het Nederlands vertaald 1)
Op 29 april 2014 heeft het Chemicals Stakeholder Forum van het Verenigd Koninkrijk (UKCSF)
speciaal voor het Midden- en Kleinbedrijf een handleiding gepubliceerd. Deze handleiding heeft
betrekking op een van de belangrijkste elementen binnen Reach: de Autorisatieprocedure.
Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de aanbevelingen van de Task Force die de
bureaucratie voor bedrijven binnen de EU wil terugdringen. Deze Task Force is ingesteld op initiatief
van de Britse premier. De aanbeveling houdt in dat het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen
(ECHA) handleidingen moet publiceren die vooral toegankelijk zijn voor kleinere bedrijven. Het
UKCSF heeft deze uitdaging opgepakt en een handleiding over de Autorisatieprocedure binnen
REACH opgesteld. Deze handleiding is speciaal gericht op het bedrijfsleven. Op 29 april 2014 heeft
het Forum in haar 56e vergadering de handleiding vastgesteld en onder de aandacht gebracht van
een groot aantal bedrijven en de Competente Autoriteit van het Verenigd Koninkrijk.
De Autorisatieprocedure binnen REACH ziet toe op het beheersen van de risico’s van bepaalde
gevaarlijke stoffen en stimuleert de vervanging daarvan door alternatieve, veilige stoffen. Stoffen die
onder de Autorisatieprocedure vallen, mogen alleen binnen de EU worden gebruikt als een bedrijf
daarvoor toestemming heeft gekregen. Het komt er op neer dat het gebruik van dergelijke stoffen
gefaseerd wordt verboden. De handleiding legt uit wat de gevolgen van de Autorisatieprocedure
voor bedrijven zijn. Een aantal belangrijke vragen die in de handleiding worden beantwoord, zijn:
‘Waar vind ik informatie over de vervanging van chemische stoffen?’, ‘Hoe ziet de procedure eruit?’,
‘Hoe kan ik op de hoogte blijven?’ Ook bevat de handleiding praktische adviezen over de
aanvraagprocedure om voor Autorisatie in aanmerking te komen. Ook links naar de websites van de
Competentie Autoriteit van het Verenigd Koninkrijk en van ECHA zijn opgenomen, alsmede naar
websites van de industrie waar ook relevante informatie kan worden gevonden.
De handleiding werd in dank in ontvangst genomen door de Minister van Milieu, Lord de Mauley: ‘Dit
Forum is met haar leden van groot belang voor de bedrijven die te maken hebben met REACH.
Misverstanden worden weggenomen alsmede hindernissen die de groei van bedrijven in de weg
staan. Ik heb er bij mijn ambtenaren op aangedrongen om ECHA en de Europese Commissie te
helpen waar zij maar kunnen om ondersteuning te bieden aan het bedrijfsleven’.
Andreas Herdina, Ambassadeur voor het MKB bij ECHA, die vandaag ook de vergadering van het
UKCSF bijwoonde, voegde hieraan toe: ‘Het is belangrijk dat de handleiding is afgestemd op de
behoefte van degenen die aan de bepalingen van REACH moeten voldoen. Ik ben blij met het
initiatief van het UKCSF om deze handleiding te publiceren. Hij is handzaam en komt tegemoet aan
alle verwachtingen.’
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De handleiding is opgesteld door een Subgroep van het Forum, die vooral binnen het MKB de
aandacht voor REACH wil bevorderen. In zijn dankwoord zei Professor David Philips, de Voorzitter
van het UKCSF: ‘Ik dring er bij alle leden van het Forum op aan om deze handleiding wijd te
verspreiden. De Subgroep van het Forum zal haar werk op het gebied van REACH handleidingen
voortzetten door ECHA op dit gebied te blijven adviseren. Dit is ook conform de aanbevelingen van
de Task Force. De Subgroep benadrukt tegelijkertijd het belang van de Registratiedeadline op 31 mei
2018. De Subgroep zal hiervoor een aparte projectgroep oprichten’.
Terry Scuoler, de Bestuursvoorzitter van de Organisatie van Fabrikanten, voegde daaraan toe: ‘Het
MKB is de motor van onze economie. Er wordt echter veel van bedrijven gevraagd en zij staan dan
ook vaak onder druk. Vaak genoeg beantwoorden handleidingen niet aan de behoeften binnen het
MKB. Het is van essentieel belang dat REACH goed wordt uitgelegd, maar de materie is complex en
de handleidingen zijn daardoor vaak lang. Dat hierin verbeteringen zijn aan te brengen, wordt
onderkend door de Task Force. Deze handleiding is een eerste belangrijke stap waarmee de kleinere
bedrijven tegemoet wordt gekomen’.
De Bestuursvoorzitter van de Vereniging van Chemische Bedrijven, Steve Eliottt, merkte op:
‘Iedereen die wel eens met REACH te maken heeft gehad, weet dat het complex is. Wij hebben
daarom in navolging van de Task Force opgeroepen om handleidingen op te stellen die praktisch en
begrijpelijk zijn. Deze heldere handleiding is een eerste stap op weg naar een betere communicatie
en een hechtere samenwerking binnen de toevoerketen. Een recent onderzoek uitgevoerd door de
CIA laat zien dat in de toekomst 40% van de bedrijven met Autorisatie te maken zal krijgen’.
Noten
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lidmaatschap kunnen worden gevonden op de website van het Forum:
https://www.gov.uk/government/policy-advisory-groups/uk-chemicals-stakeholder- forum#
Het Secretariaat van het Forum wordt uitgevoerd door Defra, dat ook nauw samenwerkt met de
Competente Autoriteit voor REACH binnen het Verenigd Koninkrijk. De bijeenkomsten van het
Forum, die ieder kwartaal worden gehouden, zijn openbaar voor zowel het publiek als voor de
gespecialiseerde media. Stukken en notulen kunnen op de website van het Forum worden
geraadpleegd.
De Subgroep van het Forum die tot taak heeft om de aandacht voor REACH binnen het MKB te
bevorderen, bestaat uit: EEF - de Organisatie van Fabrikanten (Voorzitter), de Vereniging van
Chemische Bedrijven, de Royal Society of Chemistry, Greenpeace, De Verenigde Chemische
Industrie, als ook vertegenwoordigers van Defra en de Competente Autoriteit. Ook de Federatie
van Kleine Bedrijven is geraadpleegd.
Het rapport van de Task Force kan worden geraadpleegd op:
https://www.gov.uk/government/publications/cut-eu-red-tape-report- from-the-businesstaskforce
Op de volgende websites geeft ECHA informatie over Autorisatie binnen REACH:
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/authorisation
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications- forauthorisation/afa

http://echa.europa.eu/documents/10162/13637/factsheet_applications_authorisation _en.pdf

