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I. Inleidende opmerkingen 

Nadat de Europese Commissie in oktober 2003 haar ontwerp voor een verordening voor de 
hervorming van het EU-stoffenbeleid presenteerde, en na de tot nu toe in de Raad en het 
Europees Parlement gevoerde discussies, inclusief de hoorzitting van 19 januari 2005 en de 
talrijke gesprekken met de betrokken actoren, kan als algemene consensus worden vastgesteld 
dat er weliswaar geen twijfel meer bestaat over de noodzaak van een nieuw stoffenbeleid, 
maar dat de vorm die het stelsel voor registratie, beoordeling, vergunningverlening en 
beperkingen zou moeten hebben, nog altijd omstreden is.
Het centrale punt in de discussie is de door de Commissie gekozen en in essentie op 
hoeveelheden gebaseerde aanpak voor de registratie, die niet in een gedetailleerde 
beoordeling van de risico's voorziet. De in dat kader vastgelegde eisen zijn doorslaggevend 
voor de beoordeling van de vraag of het nagestreefde beschermingsniveau tegen de mogelijke 
gevaren of risico's van een chemische stof al dan niet evenredig zou zijn in vergelijking tot de 
lasten die overmatig gecompliceerde en kostbare procedures voor de industrie zouden 
opleveren.

Twee vragen lijken ook na de gevoerde discussie in beginsel nog niet te zijn beantwoord:
1.Hoe kan worden voorkomen dat vooral de in kleinere hoeveelheden geproduceerde 

stoffen van de markt worden gehaald en daardoor niet meer beschikbaar zijn voor de 
productieprocessen van downstreamgebruikers, enkel en alleen omdat de registratie te 
kostbaar is, niet omdat de stoffen zelf te gevaarlijk zijn?

2.Hoe kan een importeur van fabrikaten de registratie-eisen naleven zonder dat hij aan 
voldoende gedetailleerde kennis kan komen met betrekking tot de stoffen die in de 
producten aanwezig zijn?

Het lijkt onomstreden dat meer dan tot nu toe rekening moet worden gehouden met de lasten 
voor het MKB, waarin bedrijven enerzijds als fabrikant van chemische specialiteiten in kleine 
volumes opereren en anderzijds als downstreamgebruiker voor zeer uiteenlopende takken van 
REACH.

De voorschriften over de omgang met importen zouden zodanig moeten worden geformuleerd 
dat wordt vermeden dat deze Europese kernsector nog meer concurrentienadelen ondervindt 
en dat de compatibiliteit met de WTO boven iedere twijfel verheven blijft.
Verder moet de positie van het op te richten ECA ten opzichte van de nationale 
toezichthoudende instanties duidelijk worden gedefinieerd en moet de rol van het Europees 
Parlement worden vastgelegd.
Het uiteindelijke doel van alle overwegingen over noodzakelijke en mogelijke 
risicogebaseerde verbeteringen van de thans door de Commissie voorgestelde en in essentie 
op hoeveelheden gebaseerde benadering, moet zijn dat de gewenste bescherming voor mens 
en milieu op effectievere wijze, dat wil zeggen gerichter, sneller, minder bureaucratisch en 
goedkoper voor de betrokkenen, wordt bereikt dan het voorstel van de Commissie in zijn 
huidige vorm vermag. 
Er zijn wezenlijke kritiekpunten naar voren gekomen ten aanzien van de praktische 
realiseerbaarheid van het voorstel van de Commissie, die serieus moeten worden genomen. 
Voor een aantal van deze punten zijn inmiddels gelukkig waardevolle aanzetten voor 
oplossingen gemaakt. Andere probleemgebieden, zoals dat van artikel 6, zijn onvolledig en 
nog niet opgelost.
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II. Punten van kritiek op het voorgestelde registratiestelsel 

Het voorstel van de Commissie is zowel ongeloofwaardig als disproportioneel.
Ongeloofwaardig is dat de eisen aan de registratiegegevens voor alle stoffen en toepassingen 
dezelfde zijn, zonder dat enige relatie wordt gelegd met het concrete risico van de stof voor 
mens en milieu. Er zijn zelfs geen prioriteiten gesteld. Disproportioneel is dat wel altijd geldt 
dat "meer gegevens betekent meer kosten voor tests en gegevensverzameling", maar dat de 
relatie "meer gegevens betekent meer bescherming" beslist niet in alle gevallen aanwezig is.
Zo is niet in te zien waarom voor een (natuurlijke) stof als zout, ondanks de veel geringere 
blootstelling, even veel moeite aan de gegevensverzameling zou moeten worden besteed als 
voor een sterk kankerverwekkende stof, enkel omdat zout in grote hoeveelheden wordt 
geproduceerd.

Hier zou voor een gedifferentieerde benadering moeten worden gekozen, zonder aan de 
doelstelling te hoeven afdoen dat alle circa 30 000 in aanmerking komende stoffen zonder 
uitzondering worden geregistreerd. 
Aan de benadering van de Commissie, die van hoeveelheidsklassen uitgaat, zijn zeer hoge 
registratiekosten verbonden. Dit staat in veel gevallen buiten iedere redelijke proportie tot de 
omzet die met de betrokken stoffen zou kunnen worden gerealiseerd, met name bij stoffen die 
in kleine volumes worden geproduceerd door op nichemarkten opererende kleine en 
middelgrote bedrijven. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven om economische redenen (en niet 
vanwege de risico's) aantoonbaar een groot gedeelte van hun producten van de markt zouden 
moeten halen. In het uiterste geval dreigt dan verplaatsing van de productie, staking van de 
productie of zelfs bedrijfssluiting, met het bijbehorende verlies van arbeidsplaatsen in de EU.1
Het door de Commissie voorgestelde systeem van hoeveelheidsklassen geeft dus de verkeerde 
prikkel af, die op basis van de registratiekosten in plaats van het risico van de stof selecteert. 
Dit moet beslist worden gecorrigeerd! 
De administratieve lasten voor het opstellen van de noodzakelijke registratiegegevens en 
informatiebladen zullen vooral voor kleine en middelgrote bedrijven veel te zwaar zijn. Naast 
de tijdsfactor zouden ook de hiermee gemoeide financiële personeelslasten en het frequente 
gebrek aan deskundig personeel zeer belastend zijn. Deze eisen staan lijnrecht tegenover de 
versterking van het concurrentievermogen, de steeds weer verlangde administratieve 
vereenvoudiging en het voornemen om tot een betere wetgeving te komen.
Tot slot moet worden gevreesd dat het voorstel ook de vernieuwingscapaciteit van de 
economie in de EU op lange termijn zal schaden, omdat tenuitvoerlegging ervan 
belemmerend werkt op vernieuwingsideeën, het aantal beschikbare stoffen reduceert en de 
uitvoering van nieuwe ideeën van allerlei bureaucratische restricties afhankelijk wordt. De 
doelstelling van de vernieuwde strategie van Lissabon om de EU eindelijk concurrerender te 
maken, wordt hiermee doorkruist. 
De benadering met hoeveelheidsklassen leidt bovendien tot onnodige extra dierproeven, die 
bij een risicogebaseerde aanpak duidelijk zouden kunnen worden verminderd.

III. Alternatieven voor verbeteringen 

  
1 Voor substitutie van stoffen anderzijds is in de regel intensiever onderzoek nodig omdat het aantal beschikbare 
stoffen en combinaties daarvan van nature beperkt is en de te bepalen geschiktheid van het substituut van een 
groot aantal chemische, fysische, technische en toxicologische eigenschappen afhangt.
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Talrijke, ten dele elkaar overlappende voorstellen zijn intussen vanuit de lidstaten en de 
brancheorganisaties gepresenteerd. Alle voorstellen hebben gemeen dat ze pogen een brug te 
slaan tussen enerzijds het realiseren van het gewenste beschermingsniveau en anderzijds 
zorgen dat aan de registratie en effectieve beoordeling alleen de strikt noodzakelijke eisen 
worden gesteld, die bovendien objectiever zijn. Daarbij staat voorop dat stoffen die 
ontegenzeglijk geen enkel risicopotentieel herbergen in een zo vroeg mogelijk stadium 
milieuvriendelijk moeten kunnen worden verklaard, zodat de gegevensvereisten voor 
afzonderlijke aanmeldingen kunnen worden beperkt en de meer uitvoerige tests op de 
werkelijk problematische stoffen kunnen worden geconcentreerd.

1. Eén stof – één registratie (one substance – one registration, OSOR)
Het voorstel dat het Verenigd Koninkrijk en Hongarije in de Raad naar voren brachten, om 
iedere stof slechts aan een eenmalige registratie te onderwerpen, bekoort door zijn eenvoud, 
omdat het tracht te voorkomen dat dezelfde gegevens herhaaldelijk moeten worden ingediend, 
met de bijbehorende kosten. Dit OSOR-idee leent zich er in principe voor om de 
administratieve lasten voor bedrijven en instellingen enorm te verminderen. 
De discussies hebben echter duidelijk gemaakt dat de onderstaande vragen nog onbeantwoord 
zijn, terwijl oplossingen hiervoor noodzakelijk zijn om tot een aanvaardbare alternatieve 
benadering te komen:

1. Wie stelt de kosten van de gegevensdeling vast en wie treedt op als onafhankelijk 
arbiter ingeval de leden van een consortium het niet eens kunnen worden?

2. Hoe moeten, wanneer na de aanvankelijke oprichting van een consortium andere 
producenten zich hierbij willen aansluiten, de kosten (opnieuw) worden verdeeld 
zonder een gigantische rompslomp?

3. Hoe kan ondanks de vorming van consortia - waarbij beslist geen sprake mag zijn 
van gedwongen consortia - de bescherming van bedrijfsgeheimen worden 
gewaarborgd?

4. Is de oprichting van consortia in het algemeen, volgens de huidige nog niet geheel 
uitgewerkte voorschriften, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het 
mededingingsrecht?

5. Kan er in alle gevallen van worden uitgegaan dat de definitie van een stof altijd 
ondubbelzinnig is?

Ondanks deze open vragen kan worden gesteld dat dit voorstel de administratieve lasten van 
een registratie zou verminderen, kleine en middelgrote ondernemingen zou steunen en een 
positieve uitwerking op de kosten zou kunnen hebben. Ook dit ontwerp geeft echter geen 
antwoord op de vraag hoe de tekortschietende prioritering bij de registratie zou kunnen 
worden verbeterd. Ook de problematiek van de importen blijft onopgelost. Voor een zinvolle 
tenuitvoerlegging van het voorstel zou bovendien de rol van het ECA moeten worden 
versterkt, zodat dit als onafhankelijk arbiter kan gaan optreden.

2. Zeer geringe volumes
In het voorstel van de Commissie is een stof registratieplichtig wanneer de vervaardigde 
hoeveelheid per jaar boven een ton ligt, voorzover de stof niet reeds tot een van de erkende 
hoogste risicoklassen behoort, zoals PCB's of kankerverwekkende stoffen. Toch is in de 
discussies, met name in de Raad, de eis gehoord om stoffen onder deze grens ook onder 
REACH te laten vallen.

De daaruit voortvloeiende uitbreiding van het toepassingsgebied laat opnieuw zien dat een 
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definitie van de gegevensvereisten en de registratieprocedure welke geen verband houdt met 
het risico, tot misleidende resultaten leidt. Natuurlijk kunnen stoffen ook in zeer geringe 
hoeveelheden risico's voor gezondheid en milieu opleveren; maar het lijkt volkomen 
disproportioneel om al deze stoffen aan het REACH-stelsel te onderwerpen.

In dit verband moet er ook op worden gewezen dat een aanzienlijke uitbreiding van de 
vereiste gegevens, en daarmee ook de vereiste tests, zou leiden tot zeer nadelige gevolgen 
voor de hoeveelheid dierproeven, die nog steeds als te groot wordt gezien.

3. Het voorstel van Malta en Slovenië 
Het door Malta en Slovenië ingebrachte voorstel doet een poging om de zojuist behandelde 
problematiek op te pakken. In de overwegingen hiervoor wordt ervan uitgegaan dat de tot nu 
toe gevolgde strategie van een uniforme en allesomvattende registratie (one size fits all) in 
ieder geval voor hoeveelheden van nul tot tien ton niet realistisch is. Hiermee wordt voor de 
eerste maal een nadere prioritering als noodzakelijk beschouwd.
Met de indeling in twee hoofdrisicogroepen (chemische specialiteiten en door het MKB 
ingevoerde stoffen voor verdere verwerking door andere producenten) wordt speciaal 
ingegaan op de problemen van nicheproducenten. Terecht wordt erop gewezen dat die 
producenten c.q. importeurs veel minder belang hebben bij de oprichting van consortia (zie 
vragenoverzicht voor OSOR onder punt III-1). De voorgestelde scheiding van gegevens die in 
geval van onbelemmerde beschikbaarheid het zakelijk succes van een bedrijf kunnen 
bedreigen, gaat in op de vraag van de proportionaliteit van de gegevensvereisten ten opzichte 
van bedrijfsgeheimen. 
Verder voorziet het voorstel in een inventarisering van de reeds aanwezige gegevens en 
daarmee in een preregistratiefase. In dit verband wordt voor het eerst nagedacht over een 
basisdataset voor risico's, die een snelle en effectieve risicoanalyse mogelijk zou maken. Met 
de hier voorgestelde eerste voorlopige risicoanalyse, eerste veiligheidsanalyse en controle op 
de volledigheid van de gegevens, wordt voorkomen dat tegen het einde van de elfjarige 
invoeringsfase een grote opeenhoping van kleine volumes zonder risico's ontstaat, terwijl het 
stelsel ook duidelijk meer risicogebaseerd wordt. Op de reeds genoemde punten van 
kostendeling en de positie van het agentschap als arbiter wordt eveneens ingegaan.
Dit voorstel is een eerste aanzet voor een stelsel dat niet meer simpelweg grote hoeveelheden 
gegevens verzamelt, maar de chemicaliën op efficiënte wijze, volgens duidelijk gedefinieerde 
criteria, op het risicopotentieel onderzoekt. Het maakt voor onproblematische stoffen een 
snelle afdoening mogelijk.

4. Aanzet tot een verbeterd REACH (a workable REACH)
De genoemde overwegingen over een echte risicobeoordeling en een beperking van de in de 
eerste fase noodzakelijke gegevens zijn door de industrie op het gehele toepassingsgebied van 
REACH toegepast. De doelstelling hiervoor volgt een heldere tweeledige strategie:

1. de registratie-eisen aan het daadwerkelijk te analyseren risicopotentieel aanpassen en 

2. tegelijkertijd een efficiënte risicobeoordeling maken die zich op de werkelijk 
problematische stoffen concentreert.

Hiermee worden de resultaten sneller beschikbaar en is het agentschap in staat die stoffen 
waarvoor een gegrond vermoeden van risico's bestaat, dat aanleiding zou kunnen geven tot 
beperkingen op individuele toepassingen of tot een verbod op de stof, grondig te kunnen 
onderzoeken. Al met al zou hiermee in vergelijking met het thans voorgestelde stelsel van 
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allesomvattende gegevensverzameling een verbeterd beschermingsniveau worden bereikt, 
terwijl tegelijkertijd de bureaucratische last van het stelsel duidelijk zou worden verminderd.

Dit wordt enerzijds bereikt door allereerst het toepassingsgebied duidelijk van andere door lex 
specialis geregelde rechtsgebieden af te bakenen. Door de in het huidige voorstel op diverse 
plaatsen gemaakte uitzonderingen bijeen te brengen, kan het toepassingsgebied in zijn 
samenhang worden overzien.

Om ook de zojuist beschreven efficiënte risicoanalyse te laten slagen, moet de classificatie 
van stoffen zich niet tot de zuivere jaarproductie beperken, maar tot de eigenschappen en 
potentiële blootstellingscategorieën van een stof worden uitgebreid. In plaats van naar 
productgroepen te kijken, zouden onafhankelijk van het gebruik van een stof kenmerkende 
blootstellingen voor mens en milieu kunnen worden geïdentificeerd en gecategoriseerd. 
Daarbij worden kenmerkende belastingssituaties tezamen genomen, die om vergelijkbare 
beschermende maatregelen vragen. Dit zijn de belangrijkste opnamekanalen bij de mens 
(mond, luchtwegen en huid), de ingangskanalen naar het milieu (lucht, water, grond, biotat) 
en de duur van de blootstelling (eenmalig of kortdurend, infrequent, herhaaldelijk of 
langdurig). Binnen deze blootstellingscategorieën worden dan gedefinieerd en vervolgens 
gegroepeerd: hoofdtoepassingsgebieden (industrie, bedrijf of particulier gebruik) en 
aanvaardbare blootstellingswaarden/-klassen. Een dergelijke classificatie is momenteel in 
ontwikkeling binnen het "REACH Implementation Programme" van de Commissie.
Voor een eerste niveau van risicobeoordeling zou kunnen worden volstaan met een minimale 
dataset waarin de essentiële fysisch-chemische eigenschappen en de acute effecten op mens 
en milieu worden opgenomen. Eventuele nadere tests zouden dan afhankelijk moeten zijn van 
de concrete blootstellingssituatie. In de registratieprocedure zou een grotere blootstelling aan 
strengere formele en materiële eisen moeten worden gekoppeld. Daarmee zou ook het punt 
van de prioritering van de te registreren stoffen volledig worden meegenomen, waardoor het 
risicoaspect volledig tot zijn recht komt. Hierbij zou de eventueel reeds in een bedrijf 
beschikbare informatie ondersteunend kunnen worden gebruikt, om stoffen waarvan het 
relevante risico bekend is in een zo vroeg mogelijk stadium te identificeren en in de 
registratieprocedure met voorrang te behandelen. Hier kan met name aan CMR-, PBT- en 
vPvB-stoffen worden gedacht.

5. IT-Tool voor downstreamgebruikers
De Europese textielindustrie heeft een IT-tool ontwikkeld waarmee downstreamgebruikers 
zelfstandig op zeer eenvoudige, want gestandaardiseerde en digitale wijze een beoordeling 
kunnen maken van de door hen gebruikte stoffen, afhankelijk van het gebruik en ingedeeld 
volgens blootstellingscategorieën.

Dit voorstel, dat via de Duitse en Oostenrijkse delegatie is ingebracht, werd ook in de Raad 
met grote belangstelling ontvangen.
Een geautomatiseerde preregistratie bij het Europees chemicaliënagentschap in een geschikte 
vorm, vergezeld van een minimale dataset, zou het uitvoeren van een dergelijke test door de 
downstreamgebruiker mogelijk maken, tegelijk de administratieve last voor bedrijven en 
instanties beperken en ook recht doen aan de verlangde openbaarheid van informatie (right to 
know).

6. Een nieuw toepassingsgebied 
Hieronder wordt een gewijzigd toepassingsgebied beschreven, dat op de bovengenoemde 
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problemen ingaat, voorzover deze in dit onderdeel van het REACH-voorstel zijn op te lossen.

a) Bestaande wetgeving 
Stoffen waarvan de hantering reeds in bestaande richtlijnen (bv. biociden, 
plantenbescherming etc.) is geregeld, moeten in algemene zin in artikel 2 van het gehele 
toepassingsgebied worden uitgezonderd. De vrijstellingsregelingen, die nu over de totale 
richtlijn zijn verspreid, moeten aan het begin van de richtlijn op samenhangende wijze worden 
opgesomd. Hierbij vormt de cosmeticarichtlijn een bijzondere uitdaging, omdat deze in haar 
huidige vorm geen rekening houdt met bepaalde aspecten van de voorgestelde REACH-
richtlijn. 

b) Recycling- en afvalproblematiek
Bij nadere analyse van het REACH-voorstel werd al snel duidelijk dat één groep van 
problemen nagenoeg geheel over het hoofd is gezien, waarvoor de voorschriften zonder enige 
twijfel moeten worden gewijzigd. Het geboekte succes met de hantering van stoffen blijkt 
onder meer uit het feit dat Europa reeds vroegtijdig met de recycling van stoffen en de 
wettelijke regeling daarvan is begonnen, inmiddels in zeer omvangrijke mate. Het thans 
voorliggende voorstel draagt het risico in zich dat deze voordelen te niet worden gedaan.

Een oplossing zou kunnen zijn om stoffen resp. grondstoffen als (drink-)water, glas, karton en 
papier vrij te stellen van registratie, voorzover het om gerecyclede stoffen gaat. Voorwerp van 
discussie zal nog zijn hoe moet worden omgegaan met stoffen die in het kader van scheiding 
of terugwinning via chemische stoffen of processen veranderingen ondergaan. Niettemin moet 
worden gewaarborgd dat ook bij wijzigingen op dit gebied het bestaande hoge niveau van 
hergebruik in Europa minimaal gehandhaafd, zo niet verhoogd wordt.

c) Natuurlijke stoffen
Een vergelijkbaar probleemgebied wordt door de natuurlijke stoffen gevormd, waarvoor een 
registratie in de zin van REACH disproportioneel zou zijn (zie het voorbeeld van zout onder 
punt II). Maar anderzijds is een algemene vrijstelling voor dergelijke stoffen ook niet goed 
voorstelbaar, aangezien aan bepaalde natuurlijke producten als lood of kwik zeker risico's 
kleven.

Men zou dit gebied bijvoorbeeld zodanig kunnen afbakenen dat stoffen slechts vrijgesteld 
worden als zijnde natuurlijke stoffen wanneer ze zonder verdere behandeling met chemische 
stoffen kunnen worden gebruikt en de blootstelling ofwel verwaarloosbaar kan worden geacht 
ofwel door andere voorschriften wordt geregeld. Een voorbeeld hiervan is cokes, die zonder 
verdere behandeling wordt gebruikt en waarvan de blootstelling door onder meer de 
emissievoorschriften toereikend wordt gecontroleerd.

d) Polymeren 
De oplossing die het huidige voorstel voor polymeren biedt, lijkt niet logisch te zijn. 
Resultaten die in het kader van de aanpassing als bedoeld in artikel 133, lid 2 worden 
ingediend, dienen door het Agentschap te worden beoordeeld; wijzigingen in de wetgeving 
moeten aan de medewetgevers voorbehouden blijven.

e) Legeringen 
Voor legeringen lijkt er eveneens behoefte aan meer duidelijkheid te zijn. Ook hier lijkt een 
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vrijstellingsregeling de geschikte oplossing.

f) Onderzoek en ontwikkeling (O&O)
De in REACH opgenomen uitzonderingsregelingen in verband met stoffen die voor O&O 
worden gebruikt, lijken eveneens onvoldoende te zijn. O&O moet uitgezonderd worden van 
het toepassingsgebied van de verordening. De omstandigheden waaronder stoffen voor O&O 
worden gebruikt, zijn dermate anders dan het gebruik in industrie en bedrijf, dat een opname 
van de betrokken stoffen onder REACH niet passend lijkt. De in artikel 7 gestelde begrenzing 
van de vrijstellingsregeling tot een termijn van vijf jaar moet derhalve worden geschrapt. 
De innovatieprikkels voor de industrie moeten bovendien verder worden versterkt, echter 
zonder daarbij een algemene substitutieplicht in te voeren.

g) Halffabrikaten
Een andere vraag is of halffabrikaten die niet op de markt komen van de REACH-regeling 
zouden moeten worden vrijgesteld.

7. Eisen aan een werkbaar en evenwichtig REACH
De bovenstaande beoordeling van de besproken alternatieven ter wijziging van het REACH-
voorstel vertaalt zich in de onderstaande eisen:

i.) Het toepassingsgebied moet opnieuw worden omschreven (zie punt 6).
ii.) Er dient een preregistratie te worden ingevoerd waarmee op korte termijn een 

stoffenregister kan worden opgezet in de vorm van minimale datasets, dat alle 
30 000 stoffen bestrijkt. Met dit register zou een eerste globale risicobeoordeling 
mogelijk worden. 
De beschikbaarstelling van dergelijke minimale datasets zou aanleiding geven tot 
een beperkte periode van preregistratie, aangezien niet alle lidstaten en bedrijven 
over dezelfde gegevens beschikken; tegelijkertijd zouden zo de benodigde 
risicogegevens snel en compleet kunnen worden verzameld.
Deze eerste indiening zou ook de mogelijkheid bieden om in een vroeg stadium 
consortia te vormen, zodat men in de verschillende volledige registratie- en 
beoordelingsfasen, afhankelijk van de per jaar geproduceerde hoeveelheid, zo 
voordelig mogelijk zou kunnen werken.
In deze benadering zouden bovendien de gegevensvereisten voor halffabrikaten en 
stoffen die slechts binnen een gesloten productieproces worden gebruikt, met het 
reële risicopotentieel in overeenstemming kunnen worden gebracht.
Ten slotte zou dit ook tot een vermindering van de bureaucratie en de kosten voor 
downstreamgebruikers leiden.

iii.) Aan de hand van het stoffenregister worden volgens risico - en 
hoeveelheidscriteria prioriteitenlijsten opgesteld. Hoe gevaarlijker de inschatting 
op basis van de minimale dataset uitvalt, des te eerder moet er geregistreerd 
worden en des te strenger zijn de gegevensvereisten. Evenals in het huidige 
voorstel zullen na 11 jaar alle 30 000 stoffen risicogebaseerd geregistreerd zijn.

iv.) Met betrekking tot de problematiek van artikel 6 moeten in ieder geval de leden 2 
e.v. worden geschrapt, omdat deze niet met de WTO verenigbaar zijn. Een meer 
omvattende oplossing in de formulering zou zeker wenselijk zijn, maar is 
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momenteel nog niet te verwachten.
v.) De positie van het ECA moet duidelijk worden versterkt, waarbij de 

samenwerkingsmechanismen tussen het ECA en de nationale instanties duidelijk 
moeten worden omschreven. Hierbij moeten blokkades van besluiten worden 
voorkomen. Automatisering van de preregistratie door middel van geschikte IT-
tools (zie punt III-5) moet worden geregeld, evenals een behoorlijke 
standaardisatie van de registratieprocedure. In dit verband moet de begroting van 
het agentschap opnieuw worden onderzocht en eventueel aangepast. 

Ten slotte moet het agentschap garant staan voor de rechtszekerheid van bedrijven 
en dus het laatste woord hebben bij de beoordeling van de risico's van stoffen en 
van de testresultaten. Dit houdt ook in dat een bedrijf of lidstaat die een 
beoordeling van het agentschap betwist zelf de bewijslast daarvoor draagt.

vi.) Bij de latere beoordeling van de vraag of het aldus gewijzigde REACH 
daadwerkelijk het beoogde effect sorteert, dient de positie van het Europees 
Parlement te worden gewaarborgd. Daarom moet een sunset clause worden 
opgenomen.

IV. Eerstkomende stappen naar een oplossing 

De bovengenoemde alternatieven moeten nog nader op hun coherentie worden onderzocht, 
ook in combinaties. Het staat nog te bezien welke inzichten aan de binnenkort te verwachten 
aanvullende effectbeoordeling van de Commissie zullen kunnen worden ontleend.

Het lijkt er niettemin op dat alleen een benadering die door middel van een minimale dataset 
en preregistratie op een risicobeoordeling van alle stoffen is geënt, tot een oplossing voor alle 
in het begin genoemde probleemgebieden kan leiden. Met een gelijktijdige beperking van de 
gegevensvereisten en een vroegtijdige en omvattende risicobeoordeling wordt het 
beschermingsniveau voor consument en milieu verbeterd en kunnen de kosten en de 
administratieve lasten voor de industrie worden teruggebracht. Hiervoor zou een 
grootscheepse reorganisatie van de registratievoorschriften noodzakelijk zijn, met 
inachtneming van de rechtsgrondslag van de interne markt, alsmede aanpassing van de 
relevante bijlagen.
Een aspect waarvoor op dit moment nog geen bevredigende oplossing in zicht is, zijn de 
relaties van bedrijven met (fabrikanten in) derde landen: een dergelijke oplossing zou moeten 
voorkomen dat de REACH-voorschriften alleen in Europa van kracht zijn, wat tot 
internationale concurrentievervormingen voor de Europese industrie zou leiden.
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