Hoe kunt u een kennisgeving
indienen?
Er zijn twee mogelijkheden om uw kennisgeving in
te dienen:via een webformulier of via REACH-IT
(met behulp van IUCLID).
Iedereen die kennisgeving doet, maar met name
wie niet bekend is met IUCLID, wordt geadviseerd
het webformulier te gebruiken.Maak een REACHIT-account aan en volg daarna de instructies in het
webformulier voor het invullen en indienen van de
kennisgeving.
Desgewenst kunt u de kennisgeving ook aanmaken
met behulp van de IUCLID-software (versie 5.4),
die gratis te downloaden is van de webpagina van
IUCLID 5.Dien de kennisgeving vervolgens in via
REACH-IT.In de Handleiding voor het indienen van
gegevens (deel 20) vindt u gedetailleerde hulp met
voorbeelden om de kennisgeving in IUCLID aan te
maken en in te dienen.

Verdere informatie
ECHA-website
http://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/
candidate-list-substances-in-articles/notificationof-substances-in-articles
Een kennisgeving indienen
http://echa.europa.eu/nl/support/dossiersubmission-tools/reach-it/notifying-substancesin-articles
Kandidaatslijst
http://echa.europa.eu/nl/candidate-list-table
Richtsnoer over vereisten voor stoffen in
voorwerpen
http://echa.europa.eu/nl/support/guidance-onreach-and-clp-implementation
De REACH-verordening, zie artikel 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:NL:HTML
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Kennisgeving van zeer
zorgwekkende stoffen
(SVHC) in voorwerpen
Wettelijke verplichting voor importeurs of
producenten van voorwerpen in de EU

Producenten en importeurs van voorwerpen zoals
meubilair, bouwproducten en kleding moeten, onder
bepaalde voorwaarden, melding doen aan ECHA als
hun voorwerpen een stof bevat die is opgenomen op
de kandidaatslijst (Zeer zorgwekkende stof).
De kandidaatslijst is een lijst van stoffen die
in de EU officieel als zeer zorgwekkende stof
zijn geïdentificeerd vanwege hun gevaarlijke
eigenschappen in verband met het milieu en/of de
gezondheid van de mens.

Wie moet kennisgeving doen?
Kennisgeving is verplicht voor producenten en/of
importeurs als aan beide volgende voorwaarden wordt
voldaan:
• van de stof op de kandidaatslijst is in totaal
meer dan 1 ton per producent/importeur per
jaar aanwezig in de voorwerpen die de deze
produceert en/of invoert;
• de stof is in een concentratie hoger dan 0,1%
gewichtsprocent (g/g) in de voorwerpen aanwezig.
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Bedrijven zijn niet verplicht een kennisgeving in te
dienen indien:
• ze blootstelling van de mens of het milieu
bij normale of redelijkerwijs te voorziene
gebruiksomstandigheden, inclusief verwijdering,
kunnen uitsluiten;
• de stof reeds voor dat gebruik geregistreerd is.
Uitsluiting van blootstelling op de juiste wijze
documenteren of uitzoeken of het gebruik al
geregistreerd is, blijkt echter soms meer tijd
of kosten met zich mee te brengen dan de
kennisgeving opstellen en indienen.

Wanneer moet kennisgeving
worden gedaan?
De kennisgeving van stoffen in voorwerpen moet
worden gedaan uiterlijk binnen 6 maanden nadat
de stof is opgenomen op de kandidaatslijst.De
kandidaatslijst wordt normaliter tweemaal per jaar
aangepast, in juni en december.
Producenten en importeurs wordt aangeraden
de kennisgeving bij te werken indien er
veranderingen zijn opgetreden in de informatie
die ze hebben opgenomen.Voorbeelden van
dergelijke veranderingen zijn:verandering in
de hoeveelheidsklasse, productie/invoer van
verschillende voorwerpen met dezelfde zeer
zorgwekkende stof (bijv. voorwerpen met een
ander gebruik), etc.

Bevat mijn voorwerp een stof op de kandidaatslijst?
Producenten en importeurs kunnen op verschillende
manieren achterhalen of hun voorwerp een op de
kandidaatslijst opgenomen stof bevat.Vaak kunnen
ze deze informatie ontvangen van actoren in hun
toeleveringsketen.In hoofdstuk 5 van het Richtsnoer
over vereisten voor stoffen in producten kunt u
nadere informatie vinden.
Hoeveel van de stof op de kandidaatslijst bevat mijn
voorwerp?
Nadat producenten en importeurs hebben
vastgesteld dat hun voorwerp een stof op de
kandidaatslijst bevat, moeten ze vervolgens naar
de concentratie in het voorwerp kijken om te zien of
de drempelwaarde van 0,1% wordt bereikt.Als het
voorwerp uit verschillende componenten bestaat,
moet de concentratie met betrekking tot het gehele
geproduceerde of ingevoerde voorwerp worden
berekend.Dit betekent dat wanneer er een auto
wordt ingevoerd, de concentratie in de hele auto mag
worden berekend.Als er een wieldop voor een auto
wordt ingevoerd, is het de concentratie in de wieldop
die moet worden berekend.
Paragraaf 4.4 van het Richtsnoer over vereisten voor
stoffen in voorwerpen volgens REACH bevat nadere
uitleg en enkele voorbeelden over hoe men te werk
kan gaan.Als de totale hoeveelheid van de stof in
de ingevoerde of geproduceerde voorwerpen (die
meer dan 0,1% van de stof bevatten) groter is dan
1 ton per producent of importeur per jaar, moet er
kennisgeving worden gedaan.
Wat moet ik verder nog weten?
Andere belangrijke informatie die moet worden
opgenomen in het kennisgevingsdossier is het type
voorwerp, de functie van de stof in het voorwerp en

