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REACH herziening

• Met haar ‘Chemicals Strategy for Sustainability” ofwel Strategie voor duurzame chemische stoffen (eind 2020) wil de EU 

burgers en milieu beter beschermen tegen schadelijke chemische stoffen en innovatie stimuleren door een veiliger en 

duurzamer gebruik van chemische stoffen te bevorderen. 

• Een belangrijk deel van de uitwerking van deze strategie komt in een gerichte herziening van de REACH-verordening, om 

een aantal tekortkomingen aan te pakken en daarmee de doeltreffendheid van REACH te versterken. Oorspronkelijk was 

de verwachting dat de Commissie dit najaar met voorstellen zou komen, maar planning is niet zeker op dit moment



Waar draait het om?
1. Herziening van registratievereisten

• Meer informatie over kritische 
gevaarseigenschappen

• Registratievereisten bij lage tonnages
• Meer informatie voor zicht op 

hormoonverstorende eigenschappen
• Registratie van polymeren
• Informatie over milieuvoetafdruk van stoffen
• Informatievereisten over gebruik en blootstelling

2. Invoering van (een) MAF (mixtures assessment factor)

3. Vereenvoudiging van communicatie in 
toeleveringsketens

4. Verandering van de voorwaarden voor dossier- en 
stofevaluatie

5. Betrekken van ‘essential use’ bij autorisaties en 
restricties

6. Verandering van het autorisatie- en restrictieproces
• Verheldering/vereenvoudiging van het 

autorisatieproces
• Samenvoegen van het autorisatie- en 

restrictieproces
• Afschaffing van het autorisatieproces

7. Generieke risicobeheersingsbenadering 

8. Verandering van de voorwaarden voor toezicht en 
handhaving
• In het leven roepen van een Europese Audit-

voorziening
• Versterking nationaal en grensverkeertoezicht



Hoe hebben we het georganiseerd?

• Om in dat proces een goede vertegenwoordigende rol te kunnen spelen, heeft IenW behoefte aan een overzicht van de 

inbreng en standpunten van de diverse partijen en aan inzicht in de overeenkomsten en verschillen daartussen. 

• Dit doen we door uiteraard de inbrengen in de afgelopen consultatie te bestuderen, maar ook door met alle partijen die 

dat willen in gesprek te gaan. 

• Daarnaast zijn er partijen die 1:1 gesprekken willen voeren om hun standpunten naar voren te brengen en er zijn diverse 

gremia waardoor er met partijen reguliere contacten zijn. Denk aan VNO/NCW MKB Nederland waar we vandaag te gast 

zijn.

• Om dat geheel te structureren en zoveel mogelijk er voor te zorgen dat we iedereen een plek aan tafel kunnen geven 

hebben we voor de volgende aanpak gekozen. 



Hoe hebben we het georganiseerd?

• In overleg met VNO hebben we een aantal partijen geselecteerd om vraaggesprekken mee te voeren die voor ons als 

indicatoren gelden voor wat er leeft onder de Nederlandse stakeholders. 

• Die vraaggesprekken hebben olv Kees Le Blansch plaatsgevonden met 

• VNCI/VNO, 

• FME, 

• Mengend Nederland/VVVF, 

• VHCP, 

• FNV/WCEF

• IenW

• In die vraaggesprekken stond centraal: wat zijn voor u de belangrijkste zaken die u in de herziening gerealiseerd zou willen 

zien (en waarom) en hoe kijkt u aan tegen de ‘voorstellen’ van de Europese Commissie?



Bijeenkomst op 27 oktober

• De uitkomsten van de interviews en 27 oktober worden gebundeld, geanalyseerd en verwerkt tot een overzicht dat IenW

in het Brusselse zal gebruiken en dat ook gepubliceerd zal worden. 

• Om u een beeld te geven van de uitkomsten van de gesprekken volgt nu een niet-wetenschappelijk en persoonlijk beeld 

van de resultaten van het gesprek over Essential Use



Sneak Preview: Essential Use

Politiek

Generiek



Conclusie

• Het beeld dat uit die gesprekken komt toetsen we op 27 oktober bij een brede groep stakeholders (daarvoor zijn alle 

aanwezige branches en NGO’s uitgenodigd als het goed is). Daarbij gaan we in op de volgende vragen: 

• Hebben we de standpunten – en vooral – alle argumenten nu goed in beeld?

• Hoe kunnen we de verschillende posities duiden?

• Waar is er common ground te vinden en waar divergeren de posities fundamenteel?

• Als u tot onze doelgroep behoort: meld u zich aan voor de 27e (in Den Haag)
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