REACH 2013 – Oproep tot actie
door werknemersvertegenwoordigers in
bedrijven die chemische stoffen
vervaardigen, invoeren of gebruiken

Elk ongeoorloofd gebruik van deze afbeelding is verboden.

De REACH-verordening verlangt de registratie
van alle chemische stoffen waarvan ten minste
één ton per jaar in de EU, IJsland, Noorwegen of
Liechtenstein wordt vervaardigd of ingevoerd,
alsmede informatie over gevaarlijke
eigenschappen, indien deze ontbreekt, en
bijgewerkte veiligheidsinformatiebladen.
Voor stoffen die al in de handel zijn, zijn er
specifieke registratietermijnen die gebaseerd zijn
op hun volumes en de gevaren voor de
gezondheid en het milieu. Nieuwe stoffen moeten
altijd worden geregistreerd voordat ze in de
handel worden gebracht.

LIGT UW WERKGEVER OP
SCHEMA?
Bedrijven die chemische stoffen in
hoeveelheden van ten minste 100 ton per
jaar in de EU vervaardigen of invoeren,
moeten deze registreren vóór de tweede
REACH-termijn van 31 mei 2013.

Make sure your employer
is aware
of the deadlines!

Houd de termijnen in de30gaten
November 2010
1 December 2010
Eerste registratie
30 november 2010
≥ 1000 ton/jaar

3 January
Tweede registratie
31 mei 2013
≥ 100 ton/jaar

2011

REACH Registration
CLP Reclassification
CLPDerde
Notification
registratie
31 mei 2018
≥ 1 ton/jaar

WAT ZIJN DE VERPLICHTINGEN VAN UW
WERKGEVER?
Als uw bedrijf een chemische stof in een
hoeveelheid van minstens 100 ton per jaar
vervaardigt of invoert, dan moet uw werkgever:










alle beschikbare informatie over de
stofeigenschappen verzamelen en deze delen
met andere fabrikanten en importeurs van
die stof, ter opstelling van het
registratiedossier;
die informatie gebruiken om de risico’s voor
de gezondheid van de werknemers en de
inwoners, alsook voor het milieu te bepalen;
de nodige risicobeperkende maatregelen
vaststellen om het veilige gebruik van de
stof door uw bedrijf en de klanten te
garanderen;
waar nodig de veiligheidsinformatiebladen
bijwerken;
een registratiedossier bij het Europees
Agentschap voor chemische stoffen indienen.
Een deel hiervan kan gezamenlijk met
andere bedrijven worden ingediend;
een vergoeding betalen om de registratie te
voltooien.

Als uw bedrijf chemische stoffen op de werkplek
gebruikt, controleer dan met uw werkgever of:






die chemische stoffen al zijn geregistreerd of
in 2013 zullen worden geregistreerd. Deze
informatie kunt u vinden op de website van
ECHA;
dit gebruik door de bijgewerkte
veiligheidsinformatiebladen wordt gedekt;
de risicobeperkende maatregelen die in de
veiligheidsinformatiebladen en
blootstellingsscenario’s staan, daadwerkelijk
worden uitgevoerd zodat het veilige gebruik
van de chemische stof kan worden
gegarandeerd.

WAAROM IS DIT OOK UW ZORG?
Als uw bedrijf niet aan de REACH-eisen voldoet,
kan dit grote invloed op u hebben omdat u de
chemische stoffen wellicht niet veilig gebruikt.
Ook kunnen nationale handhavingsinstanties tot
actie overgaan, iets wat kosten met zich mee kan
brengen en zelfs kan leiden tot het sluiten van uw
productielijnen.
WAT BRENGEN DEZE REGELS U?
Deze regels vullen andere gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften aan en verbeteren de
bescherming van de werknemers door het veilige
gebruik van chemische stoffen te bevorderen, de
blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen te
beperken en hiermee samenhangende
beroepsziekten te voorkomen.
WAAR VIND U MEER INFORMATIE EN
ONDERSTEUNING?
Het EVV heeft speciale REACH-webpagina’s:
http://www.etuc.org/r/830
ECHA verstrekt richtsnoeren, IT-tools en hulp aan
bedrijven inzake hun verplichtingen als
registranten en gebruikers van chemische stoffen:
http://echa.europa.eu/2013
http://echa.europa.eu/downstream
Nationale REACH-helpdesks geven praktische
adviezen in de plaatselijke talen:
http://echa.europa.eu/nationalhelp/
EU-OSHA verstrekt informatie over risicobeheer
bij het gebruik van gevaarlijke stoffen op het
werk:
http://osha.europa.eu/nl/topics/ds/index_html
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