Nieuwe versie IUCLID 6
Sinds 29 april 2016 is IUCLID- 6 online beschikbaar. Vanaf 21 juni 2016 kan alleen nog via IUCLID-6 een
dossier worden ingediend bij ECHA. Voor de gevorderde gebruikers van IUCLID heeft ECHA op 1 juni jl. een
webinar georganiseerd hoe te handelen bij de overgang van IUCLID-5 naar IUCLID-6. Aan de orde zijn
gekomen; het beheer van de server voor meerdere gebruikers, nieuwe user management functies, waaronder IBS
beveiliging, samenvoegen van verschillende IUCLID -5 installaties in één IUCLID-6 database en tips voor het
migreren van uw gegevens. De Webinar is live opgenomen en is terug te zien. Aanvullende achtergrond
informatie over IUCLID-6.

Tools voor registratie in 2018
Moet u stoffen registreren in 2018? In een 7 stappen plan (klik op de banner) wordt uitgelegd hoe u aan de slag
moet als u een stof (in een mengsel) moet registreren. Informatie op de ECHA website is ook in het Nederlands
beschikbaar.

Weet u nog niet zeker of u moet gaan registreren? Kijk dan eens op onze website
www.chemischestoffengoedgeregeld.nl. Beantwoord de vragen over uw situatie. U krijgt actiepunten en een
stappenplan speciaal toegesneden op uw bedrijf. Als u dit stappenplan uitvoert, voldoet u in belangrijke mate aan
uw verplichtingen. Ga aan de slag en stel dit niet langer uit! Als een stof niet is geregistreerd mag deze na 31 mei
2018 niet meer worden gebruikt. Als u zelf niet hoeft te registreren vraag dan uw leverancier om duidelijkheid.
Gaat hij registreren?
Wilt u snel overzicht over welke processen er allemaal zijn? Bekijk dan onze infografic. U krijgt uitleg waar
REACH en CLP in elkaar haken. Ook kunt u zien wat er gebeurt met de ingediende dossiers.
Bekijk de volgende video van ECHA: REACH 2018 video

Uitleg voor niet EU-bedrijven
ECHA heeft een folder gemaakt met uitleg over REACH en CLP voor niet EU-bedrijven. Dat kan handig zijn om
uw leveranciers van buiten Europa uitleg te geven waarom u informatie over stoffen van hem wilt hebben.
REACH 2018 web pages | Leaflet: Do you export to Europe?

Een registratie met minder informatie? Check of dat voor uw stof kan
gelden.
Er kan een registratie gedaan worden met minder informatie als het stoffen met kleine volumes en een laag risico
betreft. ECHA heeft een lijst gepubliceerd van stoffen die niet in aanmerking komen voor de gereduceerde
informatie-eisen. Staat een stof niet op deze lijst dan betekent dit niet automatisch dat de stof in aanmerking komt
voor een registratie met minder informatie. Check de Annex III criteria om te zien of uw bedrijf een registratie
kan doen met weinig informatie. Lees meer

Indeling en etikettering
Bijna 700 registranten en kennisgevers zijn door ECHA uitgenodigd in te stemmen met de voorstellen ten aanzien
van de indeling en etikettering van hun stoffen. Met deze pilot wil ECHA, in samenwerking met de Europese
Commissie, Eurometaux, Cefic en FECC overeenstemming krijgen over de voorstellen. Vooral bedrijven in de
metaalsector zijn benaderd. Lees meer

Een RMOA voor uw stof? Wat u kunt doen?
REACH kent twee manieren om het gebruik van zorgwekkende stoffen terug te dringen: autorisatie en restrictie.
Beide manieren hebben hun eigen voor- en nadelen. Welke manier het meest geschikt is om de zorg voor
mogelijke schade voor de gezondheid van mens en milieu weg te nemen is afhankelijk van de stof, het gebruik en
van de zorg die er is. Enige jaren geleden hebben alle lidstaten, ECHA en de Europese Commissie afgesproken
om voor elke stof een korte analyse van mogelijke risicobeheersmaatregelen te maken voordat een stof voor
autorisatie of restrictie wordt voorgedragen. Deze zogenoemde RMOA (Risico Management Optie Analyse) kijkt
naar het gevaar, het gebruik en de blootstelling van de stof en naar overige wet- en regelgeving (anders dan
REACH) die gebruikt zou kunnen worden om de eventuele zorg voor de stof te beheersen. Op het PACT zijn alle
stoffen te vinden waarvoor op dit moment een RMOA wordt opgesteld.
Het opstellen van een RMOA is geen wettelijke verplichting onder REACH. De conclusie die door een lidstaat in
een RMOA wordt getrokken over de meest geschikte risicobeheersmaatregel is dan ook niet bindend. Sterker
nog, als een andere lidstaat het niet eens is met de conclusie kan deze lidstaat andere maatregelen voorstellen en
starten. Om dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen en zoveel mogelijk consensus te bereiken, worden
RMOA’s op vrijwillige basis tussen lidstaten, ECHA en de Europese Commissie voor afronding besproken.
Daarnaast wordt in veel gevallen tijdens het opstellen van een RMOA contact opgenomen met de registrant(en)
van de stof.
Als registrant of gebruiker van een stof is het belangrijk je te realiseren dat een RMOA wordt opgesteld aan de
hand van het registratiedossier. Klopt het registratiedossier, dan is de kans groot dat de RMOA de zorg voor de
stof en de eventuele noodzaak voor verdere maatregelen ook realistisch kan beoordelen. Zorg dus dat het
registratiedossier actueel blijft. Daarnaast is het goed om te weten dat u contact kunt opnemen met de lidstaat die
de RMOA opstelt. Op het PACT vindt u hiervoor de contactgegevens.

Autorisatie onder REACH, kansen voor alternatieven
Het gebruik van zorgstoffen die in bijlage XIV van de REACH Verordening zijn geplaatst wordt vanaf een
vastgestelde datum gereguleerd via autorisatie. Wat houdt deze autorisatie in, hoe verloopt het proces en wat
betekent het voor mijn bedrijf? Bedrijven hebben veel vragen over autorisatie en kunnen voor advies onder
andere terecht bij de REACH-helpdesk en op de website van de helpdesk. Er staan momenteel 31 stoffen op de
autorisatielijst Bijlage XIV (autorisatielijst). Voor ongeveer de helft van de stoffen op de lijst is door één of
meerdere bedrijven of consortia autorisatie aangevraagd voor blijvend gebruik na de zogenaamde “Sunset Date”.
Voor de andere helft van de stoffen wordt dus geen autorisatie aangevraagd, wat er op duidt dat het principe van

“vervanging waar mogelijk” voor deze stoffen effectief lijkt te zijn. De comités risicobeoordeling (RAC) en
sociaal-economische analyse (SEAC) zijn momenteel druk doende om een grote stroom aan aanvragen te
beoordelen voor zeswaardig chroom-verbindingen en oplosmiddelen zoals 1,2-dichloorethaan. Aan het begin van
dit proces is er een publieke consultatie van 2 maanden die andere partijen in staat stelt om relevante informatie,
bijvoorbeeld over alternatieve stoffen of processen in te dienen. De consultaties zijn essentieel, omdat dit andere
partijen de kans biedt om aan te tonen welke succesvolle of kansrijke alternatieven er bestaan voor zeer
zorgwekkende chemische stoffen De comités zijn verplicht om in het proces naast de informatie van de aanvrager
ook de informatie uit de publieke consultatie te beoordelen. Besluitvorming over verlening van autorisaties vindt
plaats in het REACH-comité, een overleg van de Europese Commissie en de lidstaten. De Commissie bereidt de
wettelijke besluiten voor aan de hand van de door de wetenschappelijke comités afgegeven opinies.

Kandidaatslijst
De kandidaatslijst bevat nu 169 SVHC stoffen. De stof Benzo[def]chrysene met CAS-nummer 50-32-8 is
toegevoegd, lees meer

REACH Forward Conference
Nederland organiseerde op 1 juni 2016 een conferentie met Europese lidstaten over de vraag hoe het doel van een
‘non-toxic environment’ dichterbij kan worden gebracht bij de evaluatie van REACH in 2017. De aanwezige
lidstaten gaven hun wensen en verwachtingen mee aan de Europese Commissie. Het vervolg van dit bericht en de
documenten zijn Engelstalig.

Rubbergranulaat
Op verzoek van de Commissie is ECHA bezig met een voorlopige evaluatie van rubbergranulaat. Lees meer

Nieuws van ECHA
De ECHA-nieuwsbrief geeft informatie over lopende processen. Bijvoorbeeld ook over publieke consultaties over
stoffen.
Schrijf u in voor de ECHA-nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogte van lopende processen.

