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Tweede mijlpaal voor registratie van chemische stoffen in Europa
Brussel, 30 mei 2013 – Ondernemingen in de chemische industrie hebben de tweede
mijlpaal bereikt in de implementatie van de Europese wetgeving voor chemische stoffen
REACH. Ten laatste op 31 mei moeten alle stoffen die in volumes van 100 tot 1.000 ton per
jaar worden geproduceerd of ingevoerd in de Europese Unie zijn geregistreerd bij het
European Chemicals Agency (ECHA) in Helsinki. Dat laat essenscia, de Belgische federatie
van de chemische industrie en life sciences, weten aan de vooravond van het einde van de
tweede registratieperiode. België is op de goede weg en zit met 2.500 registratiedossiers in
de Europese top 5. De laatste REACH-registratiefase, die loopt tot eind mei 2018, wordt een
cruciale periode voor KMO’s aangezien nu ook alle stoffen onder de 100 ton per jaar worden
geviseerd. essenscia zet haar begeleidingsprojecten verder om ondernemingen de weg te
wijzen in de complexe REACH-wetgeving.

Sinds de start van de REACH-wetgeving in 2008 werden over gans de Europese Unie meer
dan 32.000 registratiedossiers ingediend bij het ECHA. Samen vertegenwoordigen ze bijna
6.500 verschillende chemische stoffen. Bijna 2.500 registraties voor 1.300 stoffen waren
afkomstig uit België.
“Met 8% van het totale aantal registratiedossiers zit België in de top 5 van de Europese
lidstaten, na Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. Voor de
chemiebedrijven in ons land loopt de kost voor deze registraties op tot 43 miljoen euro,
zonder rekening te houden met bijkomende personeelskosten en de noodzakelijke testen om
de complexe dossiers zorgvuldig in te dienen bij het ECHA”, zegt Yves Verschueren,
gedelegeerd bestuurder van essenscia.
Vanaf 1 juni breekt de volgende fase aan in het implementatieproces van REACH. De derde
en laatste registratieperiode loopt tot 31 mei 2018 en richt zich tot chemische stoffen, veelal
specialiteiten, die geproduceerd of ingevoerd worden in volumes van 1 tot 100 ton per jaar.
Deze nieuwe fase zal veel inspanningen vergen van KMO’s. De registratiekosten voor
chemicaliën in lage volumes zullen relatief hoog zijn in vergelijking met hun omzet. Drie
vierde van de 800 chemiebedrijven in België zijn KMO’s.
Al van bij de inwerkingtreding van REACH startte essenscia met collectieve begeleiding van
bedrijven onder de noemer van VLARIP, Vlaanderens REACH en CLP Implementatie
Projecten. VLARIP is opgebouwd rond kennis- en ervaringsuitwisseling tussen deelnemers,
experten van peterbedrijven uit de chemische industrie en essenscia-experten. In
maandelijkse interactieve workshops hebben deelnemers de mogelijkheid om hun
ervaringen en/of knelpunten die zij in de praktijk ondervinden, te delen en te leren van elkaar.
essenscia zal de komende jaren haar opleidingsinspanningen verderzetten. Het huidige
VLARIP-project wil de hele industrie ondersteunen en richt zich bijgevolg tot alle actoren uit
de chemische waardeketen van producent of importeur over formulator tot eindgebruiker,
inclusief dienstverleners.
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“Het veilig en verantwoord produceren en gebruiken van chemicaliën doorheen de hele
waardeketen is een absolute prioriteit voor de chemische industrie. essenscia en diverse
peterbedrijven engageren zich ook de komende jaren om KMO’s te begeleiden in een
succesvolle implementatie van REACH”, besluit Yves Verschueren.

Meer informatie is terug te vinden op www.vlarip.be.

Over REACH en CLP
REACH – Registratie, Evaluatie en Autorisatie en restrictie van Chemicaliën, EU 1907/2006 –
verplicht bedrijven in Europa informatie te verzamelen en te verspreiden over de eigenschappen en
risico’s van stoffen, zodat deze op een veilige manier worden gebruikt. Het basisprincipe van REACH
is eenvoudig: “no data, no market”. Vooraleer een bedrijf een stof op de markt brengt, moet ze
aantonen dat deze stof in de volledige keten van grondstof tot eindproduct veilig kan worden gebruikt.
CLP (EU 1272/2008) staat voor "Classification, Labelling en Packaging" ofwel indeling, etikettering en
verpakking van stoffen en mengsels. CLP omvat criteria om te bepalen wanneer een chemisch
product als gevaarlijk moet beschouwd worden en legt ook vast welke informatie er dient vermeld te
worden op de verpakking van chemische stoffen.
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