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ECHA beschermt voorrechten mkb
ECHA is begonnen met het intrekken van besluiten waarmee
registratienummers waren toegekend aan registraties die achteraf onvolledig
bleken te zijn. Deze besluiten worden vervangen door verwerpingen. Het gaat
daarbij om registranten die ten onrechte beweerden dat zij recht hadden op
een verminderde registratievergoeding voor kleine, middelgrote of microondernemingen en die ondanks verschillende aanmaningen de passende
registratievergoeding nog niet hebben betaald. De betrokken ondernemingen
werden hiervan op de hoogte gesteld.
Helsinki, 16 november 2012 – ECHA heeft een aantal vroegere besluiten waarin de
volledigheid van registraties werd bevestigd en registratienummers werden toegekend,
ingetrokken en vervangen door verwerpingen. Bij de betrokken registraties bleek pas na de
toekenning van het registratienummer dat de registrant niet de volledige registratievergoeding
had betaald en bijgevolg niet voldeed aan de controle op volledigheid volgens REACH. ECHA
heeft deze registraties verworpen, net zoals het alle registraties verwerpt waarvoor de
vergoeding niet volledig wordt betaald. Op die manier garandeert ECHA een eerlijke en gelijke
behandeling van alle registranten.
Wanneer een registrant een registratiedossier indient, verklaart hij zelf hoe groot zijn
onderneming is. Als de onderneming in de categorie van kleine, middelgrote of microondernemingen valt, heeft zij recht op een verminderde registratievergoeding. Deze
verminderde registratievergoeding wordt automatisch gefactureerd om het registratieproces te
versnellen. ECHA onderzoekt nadien de opgegeven grootte van de onderneming om na te gaan
of deze registranten daadwerkelijk recht hadden op de verminderde vergoeding.
Als de registrant niet kan aantonen dat hij recht heeft op de verminderde vergoeding, eist
ECHA de betaling van het verschil op basis van de werkelijke grootte van de onderneming.
Indien de registrant dit bedrag niet tijdig betaalt, wordt het registratiebesluit dat de
volledigheid van de registratie bevestigt op basis van de door de registrant vermelde
gegevens, ingetrokken en vervangen door een verwerping van de registratie. Op die manier
beschermt ECHA de voorrechten die aan het mkb (midden- en kleinbedrijf) worden toegekend
en garandeert zij een gelijke behandeling van alle registranten met dezelfde
ondernemingsgrootte.
De bedrijven in kwestie werden ervan op de hoogte gesteld dat hun registratienummer niet
langer geldig is en dat zij zich niet meer op de registratie kunnen beroepen om de

desbetreffende stof te produceren of te importeren in hoeveelheden van meer dan een ton per
jaar. Ze kunnen op elk moment een nieuwe registratie indienen of, binnen de drie maanden
nadat zij van de verwerping op de hoogte werden gebracht, beroep aantekenen bij de kamer
van beroep van ECHA.
De handhavingsautoriteiten werden ook op de hoogte gebracht.

Meer informatie
Mkb-website van ECHA:
http://echa.europa.eu/nl/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
REACH-verordening:
http://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/
Kamer van beroep:
http://echa.europa.eu/nl/about-us/who-we-are/board-of-appeal
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