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I. Opmerkingen vooraf

Het voorstel voor een verordening van de Europese Commissie van oktober 2003 ter 
herziening van het EU-beleid ten aanzien van chemische stoffen is een van de belangrijkste en 
meest verstrekkende wetgevingsvoorstellen op Europees niveau. Alleen al gezien zijn omvang 
is het ontwerp voor een verordening inzake de registratie en beoordeling van en de 
vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen COM(2003)0644 def. 
met 137 artikelen en 17 bijlagen op in totaal 1.200 bladzijden een enorm wetgevingsproject. 
Veel belangrijker is echter de materie die moet worden geregeld. Het gaat hierbij niet alleen 
om de chemische industrie en de afnemers daarvan downstream, maar ook om diverse van de 
chemische industrie onafhankelijke industrietakken, zoals de metaalverwerkende industrie, 
papierindustrie, textielbedrijven, enz. Producenten zijn hierbij evenzeer betrokken als 
handelaars, verdere gebruikers en importeurs, d.w.z. allen die beroepshalve met stoffen 
omgaan - afgezien van enkele grote bedrijven vooral kleine en middelgrote ondernemingen, 
waaronder ambachtelijke bedrijven.

Doelomschrijving van de Commissie

De Commissie noemt als doelstellingen van haar project onder meer de bescherming van de 
gezondheid van de mens en van het milieu, het behoud en de versterking van het 
concurrentievermogen van de chemische industrie van de EU en het voorkomen van een 
versplintering van de interne markt. Deze politieke doelstellingen van het chemische 
stoffenbeleid van de EU, dat er aanspraak op maakt dat economische, milieutechnische en 
maatschappelijke belangen evenwichtig in aanmerking worden genomen, verdienen 
onbeperkte steun. Een veilige omgang met chemische stoffen, vanaf de productie en de invoer 
via de toepassing in processen en producten tot aan de definitieve verwijdering, is een 
wezenlijk element van de politieke en economische verantwoordelijkheid.

Kwantitatieve benadering van de Commissie 

In het voorstel van de Commissie wordt de eerste en in de praktijk belangrijkste stap in de 
meerdere fasen omvattende REACH-procedure, namelijk de registratie van een stof, 
gekoppeld aan gegevens die de aanmelder moet leveren1. Het allerbelangrijkste element van 
het ontwerp van de Commissie is in artikel 11 te vinden. Hier wordt de omvang van de te 
leveren informaties gekoppeld aan de hoeveelheid van de geproduceerde of ingevoerde stof. 
De informatie-eisen beginnen met de productie dan wel invoer van een ton per jaar en worden 
stapsgewijs uitgebreid bij de productie of invoer van meer dan tien ton per jaar, 100 ton per 
jaar en 1000 ton per jaar2.

  
1 Zie artikel 5 van het ontwerp, waarin de verplichtingen van producenten en importeurs voor het 

aanleggen van een registratiedossier zijn vastgelegd. De informaties die moeten worden geleverd, 
worden in artikel 9 omschreven.

2 Afgezien van de verdere fasen van de REACH-procedure, met name de beoordeling en toelating van 
stoffen, waarop hier niet nader zal worden ingegaan, zij vermeld dat in het ontwerp in principe ook 
mededelingen over stoffen worden verlangd die voor product- en proceduregeoriënteerd onderzoek- en 
ontwikkelingsactiviteiten worden gebruikt, hoewel de plicht tot aanmelding ter bescherming van 
innovaties vijf, resp. maximaal tien jaar kan worden uitgesteld (zie art. 7 van het ontwerp).
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II. Beoordeling van de huidige situatie 

Ondanks het feit dat er grote overeenstemming bestaat over de noodzaak van een nieuw 
chemische-stoffenbeleid, is het voorstel van de Commissie bij het publiek en met name bij de 
betrokkenen uit het bedrijfsleven op het punt van de voorgestelde instrumenten voor de 
omzetting op afwijzing in brede kring gestuit. Met het beoogde stelsel kan niet worden 
gegarandeerd dat de doelen worden gehaald. Hier is behoefte aan fundamentele verbeteringen. 
De kritiek op de registratieprocedure concentreert zich op de kwantitatieve benadering, de 
kosten die voor de ondernemingen ontstaan en de buitengewoon bureaucratische, tijdrovende 
procedure. 

Kwantitatieve benadering niet plausibel

Het grote zwakke punt van het voorstel van de Commissie is dat er om gegevens zonder enige 
relatie met concrete risico's wordt gevraagd. Zo worden er vanaf een productie of invoer van 
tien ton per jaar veel strengere eisen aan de gegevens gesteld, terwijl dit niet door een groter 
risico voor mens en milieu wordt gerechtvaardigd. Alleen op grond van het productie-/ 
invoervolume kunnen geen conclusies worden getrokken over de vraag of en hoe zeer mens 
en milieu als gevolg van een bepaalde chemische stof gevaar lopen. Als er dus geen sprake is 
van een duidelijke correlatie "grotere productiehoeveelheid is gelijk aan een hoger risico", dan 
is het volume van een stof geen geschikt middel om op grond daavan eisen omtrent gegevens 
te stellen en vooral ook geen geschikt criterium om een veiligheidswinst voor mens en milieu 
overeenkomstig de geformuleerde doelstellingen te bereiken. De kwantitatieve benadering is 
niet plausibel en is juridisch gezien niet proportioneel: de gevraagde inspanningen staan niet 
in een redelijke verhouding tot de ecologische of sociale opbrengsten.

De kwantitatieve benadering leidt tot verdere ongewenste effecten:

Beperking van diversiteit aan stoffen en van productie 

Het REACH-model zal het bedrijfsleven in de voorgestelde vorm voor aanzienlijke kosten 
plaatsen. Alleen al de rechtstreekse kosten van het vergaren van informatie voor een stof 
bedragen, al naar gelang van de hoeveelheidafhankelijke eisen, 20.000 tot 400.000 euro per 
stof. Vooral in de kleinschalige productiesector, waarin kleine volumes tussen een en tien ton 
per jaar worden verwerkt, zullen de registratiekosten in veel gevallen niet in een redelijke 
verhouding tot de omzet staan. Dat zal ertoe leiden dat vooral in kleine hoeveelheden 
geproduceerde stoffen, waarmee vooral kleine en middelgrote ondernemingen succes hebben 
bij gaten in de markt, niet meer winstgevend in de EU geproduceerd of naar de EU ingevoerd 
kunnen worden. In het algemeen moet worden gevreesd dat vanwege een op grond van 
rendementsoverwegingen niet te realiseren registratie van stoffen 20 tot 40% van de 
producten van de markt zullen worden genomen. Als de verwerkende bedrijven die daardoor 
worden getroffen niet over vervangende producten kunnen beschikken, dreigen in het ergste 
geval stopzetting van de productie, overbrenging van de productie of sluiting van bedrijven 
met een verlies aan arbeidsplaatsen binnen de EU1. Over het geheel genomen zorgt de 

  
1 Voor het vervangen van stoffen is wederom in de regel uitgebreid onderzoek noodzakelijk, als gevolg 

van het uiteraard beperkte aantal beschikbare stoffen en hun combinaties, en omdat moet worden 
bepaald of de vervangingsmiddelen aan uitgebreide chemische, fysische, technische en toxicologische 
eisen voldoen.
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systematiek van de Commissie met hoeveelheiddrempels voor een verkeerde 
selectiestimulans, waarbij men zich op de registratiekosten richt en niet op het risico van een 
bepaalde stof.

Overbelasting van ondernemingen door grote bureaucratie

Het vaststellen van de voor de registratie noodzakelijke gegevens zal aanzienlijke tijd kosten. 
Voor stoffen in de hoeveelheidcategorie van een tot tien ton per jaar wordt op maximaal zes 
maanden gerekend, voor stoffen in de categorie van meer dan tien ton wordt de tijd op twaalf 
tot vijftien maanden geschat. Weliswaar zijn in het verloop van de discussies vooraf de 
testeisen juist in de categorie van stoffen met een jaarproductiehoeveelheid van een tot tien 
ton per jaar minder streng gemaakt, maar toch zijn in het bijzonder kleine en middelgrote 
ondernemingen van mening dat er met de uitgebreide eisen met betrekking tot het verzamelen 
van gegevens veel te veel van ze wordt gevraagd. Voor deze bedrijven zouden naast de factor 
tijd ook de noodzakelijke inspanningen op personeelsgebied financieel een uiterst zware last 
betekenen. Veel kleinere bedrijven beschikken eenvoudigweg niet over deskundig personeel 
dat de gecompliceerde REACH-procedure tot een goed einde zou kunnen brengen. Met de 
vereenvoudiging van de registratieverplichtingen voor maximaal tien ton per jaar wordt 
bovendien de stap naar de eisen voor stoffen van meer dan tien ton per jaar veel groter. Dit 
heeft weer tot gevolg dat veel bedrijven ervoor terugschrikken opdrachten te aanvaarden die 
tot een verhoging van de jaarproductie of ingevoerde hoeveelheid over deze drempel zouden 
leiden. Dit staat diametraal tegenover een versterking van het concurrentievermogen.

Het is inderdaad zo dat met een groot aantal van de voorgestelde elementen van de REACH-
procedure verder wordt gebouwd op de bekende procedures voor het aanmelden van nieuwe 
stoffen en voor de bewerking van oude stoffen. Er wordt echter geen rekening gehouden met 
de bestaande ervaringen met deze regelingen. Reeds binnen hun huidige, beperkte 
toepassingsgebied hebben de regelingen in verband met nieuwe en oude stoffen duidelijke 
zwakke punten vertoond. Niet in de laatste plaats daarom moet het EU-recht inzake 
chemische stoffen worden herzien. Gezien het geringe aantal toelatingen voor nieuwe stoffen 
lijdt het geen twijfel dat de procedure van de EU in vergelijking met bijvoorbeeld die van 
Japan en de Verenigde Staten te bureaucratisch is. Ook de procedure voor oude stoffen is te 
moeizaam gebleken. Deze zwakke punten worden thans niet uit de weg geruimd, maar de 
procedures worden juist tot alle stoffen uitgebreid. Tegen deze achtergrond mag worden 
betwijfeld of het REACH-systeem wel goed kan functioneren. 

Beperking van het innovatie- en concurrentievermogen 

Gevreesd moet worden dat het voorgestelde REACH-model ook het innoverende vermogen 
van het bedrijfsleven in de EU op de lange termijn zal schaden. Innovatie betekent immers 
onder meer dat reeds beschikbare stoffen in een andere combinatie en in andere procédés 
worden toegepast dan vroeger. De voorgestelde regels zullen het omzetten van innovatieve 
ideeën moeilijker maken omdat ze het aantal beschikbare stoffen beperken en het omzetten 
van nieuwe ideeën aan een groot aantal bureaucratische voorbehouden binden. Hierdoor 
wordt in strijd gehandeld met de strategie van Lissabon, waarmee de EU tot het meest 
concurrerende gebied ter wereld moet worden gemaakt. De concurrentiesituatie van het 
bedrijfsleven in de EU tegenover concurrenten buiten de EU die geen rekening hoeven te 
houden met deze belastingen, zal op de middellange termijn duurzaam verslechteren. Daarvan 
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zullen vooral kleine en middelgrote ondernemingen hebben te lijden. De standplaats EU zou 
verder aan aantrekkingskracht verliezen en de investeringen zouden verder teruglopen. 
Bijzonder ernstig zouden de effecten kunnen zijn voor de nieuwe lidstaten van de EU, die met 
dit soort regels nog weinig ervaring hebben. Deze effecten zijn tot dusverre nog nauwelijks 
onderzocht. Voor problemen zouden ook de eventuele gevolgen voor de wereldhandel kunnen 
zorgen. Sommige elementen van het voorgestelde systeem zouden als technische 
handelsbelemmeringen kunnen worden beschouwd die niet verenigbaar zijn met de eisen van 
de WTO.

Daarom moet de fundamentele vraag worden beantwoord of het voorstel van de Commissie 
recht doet aan het doel van een duurzaam beleid in de zin dat op evenwichtige wijze rekening 
wordt gehouden met economische, ecologische en sociale elementen. Er ontstaat vooral 
twijfel omdat het voorstel voor een verordening vanwege de zeer hoge test- en documentatie-
eisen en de daaraan verbonden inspanningen tot aanzienlijke extra lasten zal leiden. Dit 
betekent niet alleen een aanzienlijke kostenverhoging van chemische stoffen, preparaten en 
veel producten, maar het leidt bovendien tot vertragingen bij de invoering op de markt van 
innovatieve producten, wat een enorm concurrentienadeel voor de EU zou betekenen. Verder 
zal aan de extra bureaucratische belastingen als gevolg van de voorgestelde nieuwe 
procedures voor ondernemingen en autoriteiten in de praktijk slechts moeilijk het hoofd te 
bieden zijn. Ten slotte kan worden gezegd dat de vergaande verplichting informatie en 
documentatie te verschaffen het geestelijk eigendom en daarmee de innovatiekracht en het 
bestaan van bedrijven in gevaar brengt. 

III. Mogelijke verbeteringen 

In de openbare discussie, niet in de laatste plaats in de werkgroepen van de Raad, wordt over 
mogelijkheden gesproken om de door de Commissie vastgestelde doelen ook met eenvoudige, 
op de praktijk afgestemde en toch doeltreffender procedure-elementen te bereiken. De 
Commissie zelf onderstreept de doelstelling het concurrentievermogen van de chemische 
industrie in de EU te handhaven en te versterken. Dit punt moet duidelijk in het nieuwe 
chemische-stoffenbeleid worden weerspiegeld. REACH moet daarom de kadervoorwaarden 
voor investeringen en innovaties begunstigen en mag deze niet beperken, er moeten werkelijk 
nieuwe banen en ondernemingen ontstaan terwijl de bestaande geen gevaar mogen lopen, en 
ten slotte moeten betere uitgangspunten voor EU-ondernemingen in de internationale 
concurrentie worden geschapen. Met een aantal voorstellen, die deels ook in de 
beraadslagingen in de Raad ingang hebben gevonden, is de uitvoerbaarheid van het voorstel 
van de Commissie wellicht te verbeteren. 

1. Blootstellingcategorieën en prioriteitenstelling

Met een benadering die gebruik maakt van blootstellingcategorieën worden de eisen inzake 
gegevens gesystematiseerd en duidelijk gericht. In plaats van productgroepen te beoordelen 
kunnen, onafhankelijk van de toepassing van een stof, typische blootstellingsituaties van mens 
en milieu worden geïdentificeerd en in categorieën ingedeeld. Daarbij worden typische 
belastingssituaties samengevat waarvoor dezelfde beschermende maatregelen noodzakelijk 
zijn. Dit zijn: de belangrijkste wegen waarop de mens de stoffen opneemt (via de mond, het 
ademen of via de huid), de wegen waarop de stoffen in het milieu terechtkomen (lucht, water, 
bodem, flora en fauna) en de duur van de blootstelling in een bepaald geval (eenmalig of 
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gedurende korte tijd, nu en dan, frequent of langdurig). Binnen deze blootstellingcategorieën 
worden vervolgens gedefinieerd en dan gegroepeerd: principiële toepassingsgebieden 
(industrieel, ambachtelijk of particulier verbruik) en aanvaardbare blootstellinghoogten. Als 
alle betrokkenen in een keten met de blootstellingcategorieën werken, volstaat voor de 
risicobeoordeling in de eerste trap een minimumset gegevens met de belangrijkste fysisch-
chemische eigenschappen en de acute effecten voor mens en milieu. Verdere tests moeten dan 
afhankelijk worden gesteld van de blootstellingsituatie in een bepaald geval. Met een 
toenemende ernst van de blootstelling zouden dan strengere tijds- en inhoudseisen bij de 
registratieprodure moeten worden gesteld. Daarmee zou dan bovendien het element van de 
prioriteitenstelling bij de te registreren stoffen zijn ingevoerd om ten volle rekening te houden 
met het risicoaspect. Reeds beschikbare informaties in de ondernemingen zouden daarbij als 
ondersteuning moeten worden gebruikt om stoffen met een bekend relevant risico zo 
vroegtijdig mogelijk te identificeren en in registratieprocedures met voorrang te behandelen. 
Hier komen CMR-, PBT- en vPvB-stoffen in aanmerking.

Uit een modelberekening die door de regering van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen 
(Bondsrepubliek Duitsland) werd uitgevoerd, is in de praktijk gebleken dat het grote aantal 
individuele contacten kan en moet worden herleid tot een overzichtelijk aantal 
blootstellingcategorieën om het systeem überhaupt uitvoerbaar te maken.

Door het kiezen van deze benadering zouden de aan de registratie klevende nadelen zonder 
concessies aan de bescherming van gezondheid en milieu aanmerkelijk worden verminderd. 
Producenten en gebruikers zouden zich bij hun risicobeoordeling slechts op een gering aantal 
categorieën moeten richten in plaats van op een groot aantal verschillende individuele 
toepassingen. De gebruikers downstream zouden minder aanmeldingsverplichtingen hebben, 
de informatiestroom in de keten waarin telkens waarde aan een product wordt toegevoegd zou 
worden vergemakkelijkt en commerciële geheimen en economisch belangrijke informatie 
zouden beter worden beschermd. De flexibiliteit ten aanzien van gebruik en beschikbaarheid 
van stoffen zou worden verhoogd en daardoor zouden ongewenste economische gevolgen 
worden beperkt. Ook zou grotendeels kunnen worden voorkomen dat stoffen alleen maar van 
markten verdwijnen omdat de test- en registratiekosten van de producten economisch gezien 
niet meer kunnen worden gedragen. Ook het toezicht door de autoriteiten zou eenvoudiger 
zijn.

De combinatie van blootstellingcategorieën en een minimale set gegevens is een doeltreffend 
instrument om de mens en het milieu doelgerichter - namelijk overeenkomstig het werkelijke 
contact - te beschermen en tevens de inzet aan middelen en de administratieve lasten voor 
bedrijven en autoriteiten in het algemeen te beperken.

2. Eén stof - één registratie (one substance - one registration, OSOR)

Het voorstel om iedere stof slechts één keer te laten registreren spreekt door zijn simpele 
logica tot de verbeelding. Wanneer het gaat om kennis die over een bepaalde stof bestaat, is 
moeilijk in te zien waarom de noodzakelijke gegevens meerdere malen gevraagd en 
gefinancierd zouden moeten worden. Het OSOR-idee leent zich er in principe toe de 
administratieve inspanningen voor ondernemingen en autoriteiten enorm te verminderen. Met 
dit idee zijn echter de bij de omzetting optredende problemen van het verdelen van de kosten, 
de omgang met commerciële geheimen en met het kartelrecht nog niet opgelost. Wat dit punt  
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betreft staat het nog te bezien hoe de Raad deze door de Britse en Hongaarse regering naar 
voren gebrachte bedenkingen uiteindelijk zal beoordelen.

IV. Blik vooruit

Bij alle instemming die de door de Commissie geformuleerde doelstellingen van het EU-
beleid ten aanzien van chemische stoffen hebben ontmoet, is het Commissievoorstel vooral 
vanwege zijn kwantitatieve benadering op aanzienlijke kritiek gestuit. Niet alleen in het 
publiek maar ook in de ad hoc-werkgroep van de Raad wordt momenteel gesproken over 
fundamentele veranderingen. Het was de bedoeling in dit werkdocument op deze 
fundamentele stelselmatige kritiek te wijzen. Voor de verdere wetgevingswerkzaamheden is 
het van belang dat een besluit wordt genomen over de vraag of de kwantitatieve benadering 
van de Commissie gehandhaafd blijft, dan wel of een op de blootstelling gerichte benadering 
- liefst in combinatie met het concept "one substance - one registration" - als uitgangspunt 
voor de chemische-stoffenwetgeving wordt gekozen. Bovendien is nog een ander gebrek aan 
de dag getreden, namelijk dat tot nu toe de beoordeling van de gevolgen en het onderzoek 
naar de praktische toepasbaarheid van het Commissievoorstel ontoereikend waren. Daarom is 
het verheugend dat de Commissie samen met de betrokken economische sectoren opdracht 
heeft gegeven voor verdere studies naar de gevolgen van haar voorstel. Met de resultaten 
daarvan zal bij de wetgevingswerkzaamheden van het Parlement rekening worden gehouden. 
Ten slotte moet er nog op worden gewezen dat ook in het Europees Parlement begin volgend 
jaar hoorzittingen zullen worden gehouden waarvan de resultaten eveneens in de 
wetgevingsprocedure zullen worden gebruikt. Ook de Commissie zal er goed aan doen niet 
star vast te houden aan haar ontwerp, maar samen met de Raad en het Parlement een logische 
regelgeving vast te stellen. Alle instellingen moeten er samen naar streven om ten behoeve 
van een zo goed mogelijke bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu een in de 
praktijk toepasbare registratie van gevaarlijke stoffen tegen zo gering mogelijke kosten 
mogelijk te maken en er tevens aan bij te dragen dat de innoverende kracht, het 
concurrentievermogen, de exportcapaciteit en de investeringen binnen de Europese Unie 
worden versterkt. Dit is voor het bereiken van de doelen van de Lissabon-strategie absoluut 
noodzakelijk.
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