
CLP CLASSIFICATIE: ETIKETTERING EN VERPAKKINGS-WETGEVING

Wat is CLP/REACH?

Onderwerpen
• Wat is CLP/REACH? 

• Waarom moeten we CLP/REACH implementeren? 

• Wanneer en hoe hebben deze veranderingen  

 een invloed? 

• Wat zal er voor jou veranderen als distributeur/ 

  (eind)gebruiker

• Waarom zijn deze veranderingen positief?

CLP staat voor ‘Classification, Labeling and Packaging’. De CLP wetgeving 
(wetgeving 1272/2008) is de Europese versie van het Glob- ally Harmonized 
System (GHS), ontwikkeld door de Verenigde Naties. De CLP wetgeving 
trad in werking in Januari 2009 en beschrijft de nieuwe methode voor de 
indeling en etikettering van chemische stoffen.

Dankzij deze classificatie zijn gevaren van chemische stoffen duidelijk 
gecommuniceerd aan zowel de werknemers als de consumenten De CLP 
wetgeving beschrijft duidelijk hoe de gevaren van chemische stoffen 
gecommuniceerd moeten worden op de SDS fiche en op de etiketten van 
bepaalde stoffen en mengsels.

Deze nieuwe wetgeving vervangt 2 eerdere wetgevingen in verband 
met classificatie:

- voor stoffen: Dangerous Substances Directive 67/548/EEC

- voor mengsels: Dangerous Preparations Directive 1999/45/EEC

De belangrijkste veranderingen tussen de 2 vorige wetgevingen en 
de CLP wetgeving zijn de volgende:

- de symbolen/ pictogrammen genaamd ‘Gevarensymbolen’ op de DPD 
   worden nu ‘Gevarenpictogrammen’ genoemd in de de CLP wetgeving.
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Beschrijving van het gevaar, de zogenaamde ‘Risk and Safety zinnen’ in de DPD worden nu ‘Hazard and precautionary statements’ in de CLP wetgeving 
genaamd. Deze elementen worden omschreven in paragraaf 2 van elke MSDS en op de etiketten.

Tussen 01/06/2015 en 01/06/2017:

Voor 01/06/2017 moet alle voorraad 
van bestaande mengsels, die op de 
markt geplaatst werd voor 01/06/2015, 
gebruikt worden.

Vanaf 01/06/2017:

Alle reinigers en biociden op de markt 
zullen conform  worden aan de CLP 
wetgeving. Geen uitzonderingen meer!

REACH staat voor ‘European Community Regulation’ en is de Europese wetgeving op chemische stoffen en het veilig gebruik ervan (EC 1907/2006). REACH 
behandelt de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. De wet trad op 1 juni 2007 in werking.

Het doel van de CLP wetgeving is het harmoniseren van de criteria voor indeling van mengels en regels voor de etiketering en verpakking van gevaarlijke 
mengsels (wetgeving 1272/2008).

Het belangrijkste doel van REACH is het garanderen van:

- Een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico’s die kunnen worden veroorzaakt door chemische stoffen; 

- De bevordering van alternatieve testmethoden; 

- Het vrije verkeer van stoffen op de interne markt en verbetering van het concurrentievermogen en innovatie.
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Waarom moeten we CLP/REACH implementeren?

Wanneer en hoe deze veranderingen van toepassing?

Cosmetica, toevoegingsmiddelen voor diervoeders en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zijn buiten het bereik van de CLP wetgeving. Voor 
CID LINES is de CLP wetgeving van toepassing op detergenten (reinigingsmiddelen) en biociden.

Vanaf nu tot 01/06/2015:

Alle nieuwe producten zijn gelanceerd met de nieuwe CLP wetgeving. De herziening naar de CLP wetgeving voor alle reinigers zal uitgevoerd worden 
voor 01/06/2015. Voor alle biociden zal een validatie van de nieuwe wetgeving gevraagd worden aan alle ministeries waar het product geregistreerd is. 
Wanneer de ministeries de wetgeving gevalideerd hebben, zal de nieuwe CLP wetgeving ingevoerd worden, en dit niet later dan 01/06/2015. 

Tussen 01/06/2015 en 01/06/2017:

Voor 01/06/2017 moet alle voorraad van bestaande mengsels, die op de markt geplaatst werden voor 01/06/2015, gebruikt worden.
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Als samensteller is er geen deadline, maar we moeten de naleving van de REACH wetgeving van elke grondstof controleren. In het geval waar de grondstof 
niet voldoet, moeten we een oplossing vinden, bijvoorbeeld het vinden van een andere leverancier of het zoeken van een alternatief voor de grondstof.



Preventiemaatregelen:

Elk product zal meer gedetailleerde informatie hebben. Dit betekent ook dat 
de distributeur/ (eind)-gebruiker veel meer informatie zal krijgen in verband 
met bescherming en veiligheidsmaatregelen.

We bereiken de hoogste normen in het veilige gebruik van chemische 
stoffen:

Producten zullen minder giftig zijn en dus minder gevaarlijk. Deze veranderin-
gen zijn een kans om onze standaardlabels een nieuwe look te geven.

We kunnen verzekeren dat de presentatie van onze producten niet ve-
randert, door te waarborgen dat onze focus ligt op hoog-kwalitatieve 
producten en formules blijven verbeteren door innovatieve R&D.

Concentratie van de producten kunnen veranderen:

Voor elke concentratie/ toepassing zal een test moeten worden uitgevoerd ter controle van het gebruik en de resultaten. Daarom is het belangrijk om de 
standaard concentraties te volgen, die bewezen werden door analyses in ons laboratorium.

MSDS veranderen in E-SDS:

De E-SDS, een nieuwe versie van de MSDS, zal meer inhoud en meer pagina’s bevatten, wat zal leiden tot meer veiligheidsmaatregelen die opgevolgd 
moeten worden.

Uw CID LINES sales vertegenwoordiger staat klaar om jou te helpen met al uw vragen en opmerkingen!

Wat zal er voor jou veranderen als distributeur/ (eind)gebruiker?

Waarom zijn deze veranderingen positief?

verandering in de wetgeving van het product:

In sommige gevallen is het mogelijk dat de indeling hoger zal zijn. Dit wil zeggen dat het meer corrosief kan zijn en dus meer beschermingsmaatregelen 
vereist inzake mens en milieu, opslag, enz…

Nieuwe labels:

Als gevolg van de CLP wetgeving zullen we alle labels van de biociden en reinigers van ons standard product gamma veranderen met de nieuwe symbol-
en. Dat wil zeggen dat de afmeting en kleur van de symbolen anders zal zijn.

De huidige registraties van producten per land zullen upgedate worden:

Elk land waar CID LINES vergunningshouder is voor ons geregistreerd product (biocide), zullen we een volledig upgedate bestand sturen naar het min-
isterie. In uitzonderlijke gevallen waar onze distributeur vergunningshouder is, zullen we hem informeren over de vereiste updates die gestuurd moeten 
worden naar het ministerie.
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