Voorbereiding REACH 2018 deadline
Het is bijna zover, de registratie deadline van 31 mei 2018 komt erg dichtbij. Deze deadline gaat vooral
MKB bedrijven aan. De deadline is niet alleen belangrijk voor producten en importeurs van chemische
stoffen maar voor alle bedrijven die verderop in de keten zitten. Als een stof niet wordt geregistreerd
kunnen veel bedrijven daar last van hebben. Op 31 mei 2018 moeten alle bestaande stoffen met een
volume vanaf 1 ton/jaar zijn geregistreerd, anders is er geen legale handel meer mogelijk. Dat kan dus
cruciale gevolgen hebben.
ECHA verwacht 60.000 registraties voor 25.000 stoffen voor deze deadline, dat is drie keer zoveel als in
2010. De verwachting is dat 40% van de registraties gedaan wordt door MKB. Voor grotere bedrijven
geldt dat ze meer stoffen uit hun portfolio moeten registreren dan in 2010 en in 2013. ECHA verwacht 3
pieken in de registraties, één voor eind 2017, één in maart en één vlak voor de registratiedeadline.
Waar staan we nu: er zijn al 12.280 registraties ontvangen en afgerond. Dat is 13% meer dan verwacht.
Het betreft 5.640 stoffen waarvan 3.550 nieuwe. Het MKB heeft 16% van de registraties gedaan.
ECHA heeft een infografic gemaakt. Daarin vindt u de actuele statistieken rond de registraties:
registration statistics

De Helpdesk van ECHA en de helpdesken van de lidstaten zijn voorbereid op de vragen van de bedrijven.
Er is veel informatie te vinden op www.chemischestoffengoedgeregeld.nl en op
https://echa.europa.eu/nl/reach-2018. Wanneer bedrijven problemen hebben met de completeness
check of de indieningsstatus kunnen zij meteen met ECHA in contact treden:
https://echa.europa.eu/nl/contact/reach. Via de website www.chemischestoffengoedgeregeld.nl kunt u
vragen aan de helpdesk stellen of een afspraak maken voor een spreekuur op elke eerste dinsdag van de
maand.
De Directors` Contact Group volgt het registratieproces. Zij kunnen hulp bieden bij problemen in een
SIEF, het informatie-uitwisselingsforum van ondernemingen die dezelfde stof willen registreren. Contact
opnemen kan via https://echa.europa.eu/nl/about-us/partners-and-networks/directors-contact-group
De Helpdesk krijgt veel vragen over de kosten die een bedrijf moet maken bij een registratie. We
hebben hier FAQs over gemaakt. Met het zoekwoord ‘kosten’ kunt u deze FAQs vinden op onze website.

