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REACH-registratienummers

Met ingang van 1 december 2010 zijn veel stoffen geregistreerd in overeenstemming met de
REACH-richtlijnen.
In bepaalde gevallen is het verplicht registratienummers via de leveringsketen mee te delen. Dit
gebeurt via het veiligheidsinformatieblad of in andere documentatie die de leverancier verstrekt.
Daardoor is het mogelijk de juiste risicobeheersingsmaatregelen vast te stellen, wanneer een
veiligheidsinformatieblad niet is vereist. Wettelijk gezien bestaat er geen verplichting
registratienummers extra mee te delen. Synthomer zal registratienummers op haar
veiligheidsinformatiebladen vermelden, wanneer dit door de REACH-wetgeving is opgelegd.
Het grootste deel van Synthomers producten zijn mengsels (preparaten), daardoor hebben deze
geen specifiek REACH-registratienummer. Onder REACH is volledige publicatie van de
samenstelling niet verplicht. In overeenstemming met commissierichtlijn 453/2010* dienen enkele
componenten van het mengsel echter te worden vermeld in deel 3 van het
veiligheidsinformatieblad (samenstelling/informatie over bestanddelen). Voor componenten die in
deel 3 zijn vermeld, zal het REACH-registratienummer, indien aanwezig, worden gepubliceerd.
Registratienummers zijn mogelijk niet voor alle stoffen beschikbaar
veiligheidsinformatiebladen worden vermeld. Dat heeft de volgende redenen:
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de stof is vrijgesteld van registratie;
het registratienummer is nog niet ontvangen van de leverancier in de upstreamleveringsketen;
de stof wordt geleidelijk ingevoerd en dient op een latere datum te worden geregistreerd.

Producenten met kleine volumes en/of importeurs van stoffen die geleidelijk worden
geïntroduceerd, hebben verlengde registratietermijnen in 2013 en 2018. Hun producten zullen nog
geen registratienummer hebben. Die bedrijven zijn onder REACH nog steeds erkende
leveranciers, vooropgesteld dat deze aan hun voorregistratieverplichtingen hebben voldaan.
Synthomer hanteert een streng programma voor het screenen van grondstoffen, teneinde te
waarborgen dat alle relevante stoffen die hun producten bevatten, in overeenstemming zijn met
REACH. In bepaalde gevallen heeft dit tot gevolg gehad dat Synthomer zelf stoffen registreerde.
Synthomer is om die reden in staat andere bewijzen van conformiteit met de REACH-richtlijnen te
publiceren in gevallen waar publicatie van het registratienummer niet verplicht is.
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Ruth King
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