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Geachte heer Van den Bos, 

In Europees en nationaal verband worden met spoed de benodigde maatregelen 

genomen om de uitbraak van de virusziekte COVID-19 en de overdracht van het 

virus SARS-Cov-2 te beperken en te controleren. 

 

Door de Rijksoverheid wordt, onder aansturing van de Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, coördinerend opgetreden om de hoeveelheden 

te vergroten van de testen die besmetting van personen met het SARS-Cov-2 

virus aan kunnen tonen.  

 

Recent is mijn ministerie geïnformeerd dat er bij één van de, door het Landelijk 

Consortium Hulpmiddelen gecontracteerde producenten van noodzakelijk 

materiaal een acuut tekort dreigt van de stof guanidinium thiocyanaat (CAS-

nummer 593-84-0), een essentieel onderdeel van de buffervloeistof die gebruikt 

wordt bij SARS-Cov-2 testen. Om te voorkomen dat dit tekort beperkend gaat 

werken op de productie van de buffervloeistof is het dringend noodzakelijk dat 

aanvullende hoeveelheden van deze stof beschikbaar komen op de Europese 

markt. 

 

De productie en import van chemische stoffen in de Europese Unie wordt 

gereguleerd via Verordening (EU) nr. 1907/2006, verder: REACH-verordening. 

Chemische stoffen mogen op grond van titel II van de REACH-verordening niet in 

de EU worden geproduceerd of in de handel gebracht als deze niet voorafgaand 

volgens de bepalingen van die verordening zijn geregistreerd. Dit registratieproces 

kan enige tijd in beslag nemen.  

 

Ik constateer dat in de huidige, uitzonderlijke situatie het niet altijd mogelijk zal 

zijn dat bedrijven die materiaal produceren dat voor de detectie van SARS-Cov-2 

noodzakelijk is, bij productie of import van guanidinium thiocyanaat direct aan de 

registratieverplichtingen van de REACH-verordening kunnen voldoen.  

 

De handhaving op de naleving van REACH-verplichtingen is op grond van artikel 

126 van de REACH-verordening een zaak van de afzonderlijke EU-lidstaten.  
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Alhoewel het zeer onwenselijk is dat de REACH-verordening niet wordt nageleefd,   

is het geen optie dat er, door nu strikte naleving van de registratieverplichtingen 

te eisen, een tekort aan guanidinium thiocyanaat ontstaat bij bedrijven die in 

opdracht van de overheid voor de detectie van SARS-Cov-2 het noodzakelijke 

materiaal produceren. 

 

Ik verzoek u daarom, gelet op Aanwijzing 14 van de (Regeling vaststelling) 

Aanwijzingen inzake de rijkinspecties, bij een eventueel geconstateerde 

overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 9.3.3 Wet milieubeheer, in dit 

geval met betrekking tot artikel 5, artikel 6 (eerste lid) en artikel 22 (eerste lid) 

van Verordening (EU) nr. 1907/2006, in situaties als hiervoor beschreven, geen 

handhavingsbesluit te nemen.  

 

Dit verzoek om af te zien van handhavingsbesluiten geldt voorts alleen: 

• Voor de stof guanidinium thiocyanaat (CAS 593-84-0), en 

• Als een bedrijf binnen afzienbare tijd wel de registratieverplichtingen zal 

gaan naleven, en, in het geval van een nieuwe registratie, nu kan 

aantonen deze in gang te hebben gezet (middels een inquiry bij ECHA), en 

• Als het bedrijf beschikt over een Veiligheidsinformatieblad (als bedoeld in 

artikel 31 van de REACH-verordening) voor deze stof.  

 

Mijn verzoek om af te zien van handhaving vervalt 180 dagen na dagtekening, 

tenzij ik u voorafgaand aan die datum heb laten weten dat ik gegronde redenen 

heb om deze termijn te verlengen. 

 

Een afschrift van deze brief stuur ik aan de voorzitters van de Eerste en Tweede 

Kamer.  

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 


