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1. Inleiding
Deze handleiding bevat praktische richtsnoeren om bedrijven te ondersteunen bij hun
verplichtingen inzake kennisgevingen aan gifcentra (PCN) krachtens artikel 45 van en
bijlage VIII bij de CLP-verordening1.
In het document wordt uitgelegd hoe toegang kan worden verkregen tot de IT-applicaties van
ECHA en hoe derde gebruikers namens een ander bedrijf kunnen handelen. Het gaat ook in op
enkele praktische kwesties die specifiek betrekking hebben op de kennisgevingsprocedure voor
bedrijven, zoals het waarborgen van consistentie in de juridische entiteiten die de
verschillende IT-tools van ECHA gebruiken.
Daarnaast komt in deze handleiding het aanmaken van IUCLID 2-gegevensverzamelingen
(bewerkbare bestanden) aan de orde, en het opbouwen van een geldig dossier (nietbewerkbaar bestand) dat bij de aangewezen instanties van de lidstaten kan worden ingediend,
bijvoorbeeld via het ECHA Submission portal.

De volledige informatievereisten overeenkomstig de wettekst worden
behandeld in het Richtsnoer inzake bijlage VIII (er worden vertalingen
beschikbaar gesteld)
https://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-clp

Bijlage VIII bij de CLP-verordening https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/1677/oj?locale=nl
Internationale Databank voor uniforme informatie over chemische stoffen (IUCLID) is een belangrijke
toepassing waarmee bedrijven en de autoriteiten gegevens over chemische stoffen in een geharmoniseerd
formaat kunnen opstellen, opslaan en uitwisselen.
1
2
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2. Toegang tot IT-applicaties van ECHA voor kennisgevingen
aan gifcentra (PCN)
Om de beschikbare IT-applicaties van ECHA te kunnen gebruiken, bv. ECHA Cloud Services of
ECHA Submission portal voor het opstellen of indienen van kennisgevingen aan gifcentra
(PCN’s), hebt u een ECHA-account nodig.

De ECHA Accounts manual beschrijft hoe u een account kunt
aanmaken, exporteren en beheren:
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_accounts_en.pdf/

2.1 Stap 1 - Een ECHA-account aanmaken
De inlogpagina is te vinden op https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/. Als u geen geldige
gebruikersnaam en wachtwoord hebt, moet u zich eerst registreren door een account aan te
maken. Bij het aanmaken van een ECHA-account verstrekt u specifieke informatie over uw
bedrijf en verifieert u uw e-mailadres.

Voor een optimale gebruikservaring is het raadzaam de meest recente versie van
Chrome, Firefox of Microsoft Edge te gebruiken.

PCN-wegwijzer - versie 5.1
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2.2 Stap 2 - Een juridische entiteit toewijzen aan het ECHA-account
Indieningen via het ECHA Submission portal worden verricht door juridische entiteiten 3 die
vóór indiening moeten worden gedefinieerd met vermelding van de contactgegevens.
Nadat u een ECHA-account hebt aangemaakt en u met succes bent ingelogd, moet er een
juridische entiteit (LE) aan worden toegewezen.

Om de juridische entiteit toe te wijzen, klikt u op ‘Create a New legal Entity’ (Nieuwe juridische
entiteit aanmaken). U hebt twee opties:
i)

een nieuwe juridische entiteit aanmaken in ECHA Accounts en specifieke
informatie over het bedrijf opgeven (rubriek 2.2.1).

OF
ii)

een al bestaande juridische entiteit importeren, bv. van de IUCLID-desktop
(rubriek 2.2.2).

Na toewijzing van een juridische entiteit worden de Industry Applications zichtbaar
op het dashboard van ECHA Accounts en heeft de gebruiker toegang tot de
applicatie via de beschikbare lijst, bv. REACH-IT, R4BP3, ePIC, ECHA Cloud services,
ECHA Submission portal.

Een juridische entiteit (legal entity, LE) kan alles tussen een complexe bedrijfsstructuur en een eenvoudig
georganiseerd bedrijf inhouden, bijvoorbeeld een vennootschap, een bedrijf of een enkele persoon.
3
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2.2.1 Een nieuwe juridische entiteit aanmaken
Als u ‘Create a New legal Entity’ selecteert, komt u op een pagina waar u informatie over het
bedrijf, adres, contactgegevens en accountbeveiliging moet invoeren. Wanneer een juridische
entiteit wordt aangemaakt, krijgt deze automatisch een universele unieke identificatie (UUID),
zodat de IT-applicaties van ECHA de juridische entiteit, de gebruikers ervan en hun
handelingen expliciet kunnen identificeren.
De UUID-nummers die in ECHA Accounts worden gegenereerd, hebben het voorvoegsel ECHA...

Juridische entiteiten van buiten de EU kunnen wel in ECHA Cloud Services werken,
bijvoorbeeld om een kennisgeving op te stellen, maar hebben geen toegang tot het
ECHA Submission portal om via hun account indieningen te verrichten.

Factureringsgegevens
Voor bepaalde indieningsprocedures, zoals in het kader van de REACH-verordening, moet
de indiener ECHA rechtstreeks een vergoeding betalen. Daarom wordt u verzocht in het
registratieformulier uw factureringsgegevens te verstrekken.
ECHA brengt echter niets in rekening voor kennisgevingen aan gifcentra. In dit verband
wordt erop gewezen dat sommige lidstaten wel kosten in rekening brengen
(https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/1789887/5674408/msd_en.pdf/).
Voor informatie over de kosten die deze lidstaten in rekening brengen, kunt u contact
opnemen met de desbetreffende aangewezen instantie of hun website raadplegen:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/appointed-bodies

PCN-wegwijzer - versie 5.1

11

2.2.2 Een al bestaande juridische entiteit (LE) importeren uit IUCLID
Als u IUCLID als desktopapplicatie gebruikt, dan hebt u al eerder een juridische entiteit
aangemaakt (het UUID-nummer bevat het voorvoegsel IUC...). NB: IT-applicaties van ECHA,
zoals het Submission portal, identificeren u in ECHA Accounts aan de hand van de juridische
entiteit-UUID en vergelijken deze met de in de kennisgeving vermelde juridische entiteit.
Daarom moeten de juridische entiteiten op beide plaatsen met elkaar overeenstemmen.
Wellicht wilt u dan:
i)

uw LE exporteren uit ECHA Accounts naar uw werkexemplaar van IUCLID, of

ii)

uw LE exporteren uit IUCLID exporteren naar ECHA Accounts.

In het laatste geval kunt u deze, nadat uw juridische entiteit van IUCLID naar bv. uw desktop
is geëxporteerd, rechtstreeks importeren in het formulier ‘Create Legal Entity’ (Juridische
entiteit aanmaken) door ‘Creation method’ (Aanmaakmethode) te activeren en het bestand te
uploaden.

Als in IUCLID wordt gewerkt via een desktop, dan kan informatie over de juridische
entiteit niet automatisch worden gesynchroniseerd met ECHA Accounts. Heeft een
bedrijf IUCLID geïnstalleerd in lokale systemen of een eigen tool voor het aanmaken
van PCN-dossiers ontwikkeld, dan moeten alle in ECHA Accounts aangebrachte
wijzigingen in juridische entiteiten worden overgenomen in die tools voor het opstellen
van dossiers.

12
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2.3 Stap 3 – Gebruikers toevoegen en gebruikersrollen definiëren/beheren
Standaard is de gebruiker die het account heeft aangemaakt de beheerder van de juridische
entiteiten en kunnen er ook extra gebruikers aan het account worden toegevoegd via ‘Create
New User’ (Nieuwe gebruiker aanmaken). Het toevoegen, wijzigen of verwijderen van
gebruikers, contactpersonen en gebruikersrollen wordt allemaal beheerd in ECHA Accounts in
het desbetreffende tabblad onder Legal Entity.

Gebruikersrollen bepalen het toegangsniveau voor gebruikers binnen de IT-applicaties van
ECHA. Er zijn verschillende rollen met betrekking tot PCN:
•

LE manager (LE-beheerder): de beheerder van de juridische entiteiten kan het
account inzien en bewerken, contactpersonen toevoegen en verwijderen en
gebruikersgegevens bewerken. Alleen een gebruiker met de rol van LE-beheerder kan
de gegevens van de juridische entiteit bewerken, met uitzondering van het specifieke
UUID-nummer en het land van de LE.

•

Submission Portal Manager (Beheerder indieningsportaal): kan indieningen
verrichten via het ECHA Submission portal.

•

IUCLID full access (IUCLID volledige toegang): kan indieningen online opstellen in
IUCLID Cloud.

•

IUCLID trial (IUCLID proef): kan in de proefversie van de IUCLID Cloud werken.

•

De rollen Reader en Read hebben read-onlytoegang (alleen lezen).

•

Submission Portal Manager Restricted: een ‘LE-manager’ kan de zichtbaarheid van
de informatie van gebruikers op het ECHA-indieningsportaal beperken. Gebruikers aan
wie deze rol is toegewezen kunnen alleen bijzonderheden zien over de door hen via het
portaal verrichte indieningen. Wanneer deze rol in combinatie met een andere rol wordt
toegewezen, zal de rol met het sterkere recht prevaleren, bv. als een gebruiker de
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‘Submission Portal Manager Restricted’-rol en de ‘Submission Portal Manager’-rol heeft,
dan wordt de beperkte zichtbaarheid niet toegepast. Bovendien heeft een gebruiker met
de rol ‘Restricted’ die volledige toegang heeft tot de IUCLID-cloud (d.w.z. ‘volledige
toegang tot IUCLID’) toegang tot alle informatie die voor die rechtspersoon beschikbaar
is in de IUCLID-cloud.
Juridische entiteiten kunnen een derde gebruiker van een andere juridische entiteit namens
hen laten handelen, bijvoorbeeld een consultant. Hiervoor gebruikt u de functie vreemde
gebruikerin ECHA Accounts. In Aanhangsel 1 wordt uitgelegd hoe u een vreemde
gebruiker kunt instellen, aan de hand van het voorbeeld van een consultant.

2.4 Stap 4 - Aanmelden bij de ECHA Cloud services
Na de aanmaak van een ECHA Account en juridische entiteit zullen nieuwe gebruikers zich
moeten aanmelden bij de ECHA Cloud Services voordat zij in de applicatie kunnen gaan
werken.

De voorwaarden voor gebruik van de ECHA Cloud Services, met name voor IUCLID Cloud en
ECHA Submission portal, moeten vóór gebruik worden aanvaard.

14
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De voorwaarden zijn in alle EU-talen beschikbaar op de website van ECHA:
https://echa.europa.eu/nl/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services

3. Een kennisgeving aan gifcentra (PCN) opstellen en indienen
Een bedrijf heeft verschillende opties om PCN-informatie op te stellen en in te dienen,
afhankelijk van de voorkeuren van het bedrijf en de bestaande interne systemen.
Alle kennisgevingen moeten voldoen aan het geharmoniseerde PCN-formaat om zo de
informatie over gevaarlijke mengsels die zijn ingedeeld op grond van gevaren voor de
gezondheid of fysische gevaren te structureren. Het formaat is gebaseerd op xml en voldoet
aan de vereisten van bijlage VIII bij de CLP-verordening.
ECHA heeft voor het opstellen en indienen van informatie het volgende beschikbaar gesteld:
•
•
•
•

Kennisgeving aan gifcentra (PCN)-formaat (paragraaf 3.1)
IUCLID voor het opstellen van gegevens (paragraaf 3.2)
ECHA Submission portal (paragraaf 3.3)
System-to-system (S2S)-dienst (paragraaf 3.4)

Extra ondersteuning over de verschillende manieren voor het opstellen en indienen
van een kennisgeving.
Bekijk onze e-learningpagina voor trainingen, webinars en andere presentaties:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/training-material

3.1 Kennisgeving aan gifcentra (PCN)-formaat
Het PCN-formaat structureert de geharmoniseerde informatievereisten voor gevaarlijke
mengsels die zijn ingedeeld op grond van gevaren voor de gezondheid of fysische gevaren en
waarover gifcentra beschikken in geval van accidentele vergiftiging in de Europese
Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER).
Het PCN-formaat is gebaseerd op xml en is verenigbaar met IUCLID en als zodanig opgenomen
in de door ECHA aangeboden tools voor het opstellen van dossiers. Bedrijven kunnen het ook
opnemen in hun eigen tools voor het opstellen van dossiers, bijvoorbeeld bij gebruik van de
system-to-system (S2S)-dienst.

Extra ondersteuning met betrekking tot het PCN-formaat
Gebruikers van de system-to-system-dienst kunnen de meest recente versie van het PCNformaat en daarmee verband houdende documenten downloaden van de gifcentrawebsite:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/poison-centres-notification-format
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3.2 IUCLID voor het opstellen van gegevens
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de tools IUCLID Cloud (online) en IUCLID (offline) voor het
handmatig opstellen van kennisgevingen aan gifcentra. Beide tools bieden dezelfde interface.
Uitleg over de volledige werking van IUCLID wordt uitvoerig behandeld in de
handleiding Functies van IUCLID (er worden vertalingen beschikbaar
gesteld). De handleiding is ook beschikbaar in de IUCLID-applicatie zelf.
https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation

3.2.1 IUCLID Cloud Services
Voorbereiding in IUCLID Cloud is mogelijk via de ECHA Cloud Service (https://idpindustry.echa.europa.eu/idp/), dat wordt onderhouden, geback-upt en geactualiseerd door ECHA en
de gegevens worden veilig in de Cloud opgeslagen. Met de full IUCLID Cloud service kunnen
gebruikers hun wetenschappelijke gegevens bijhouden en dossiers opstellen voor indiening. Om
vertrouwd te raken met de tool is er de Trial-versie (proefversie). Het is niet mogelijk om via de
Trial-versie indieningen te verrichten.

3.2.2 IUCLID 6 via downloaden van de IUCLID-website
Voor het offline opstellen van gegevens wordt aanbevolen altijd de meest recente versie van
IUCLID 6 te gebruiken, die van de IUCLID-website kan worden gedownload
(https://iuclid6.echa.europa.eu/home). Er is zowel een desktop- als een serverversie
beschikbaar voor de gebruiker, die zelf zorg moet dragen voor het onderhoud.
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Zorg ervoor dat u over de meest recente versie van IUCLID beschikt, aangezien alleen
de meest recente versie volledig voldoet aan de gifcentravereisten en onnodige
storingen kan voorkomen.

3.3 ECHA Submission portal voor kennisgevingen aan gifcentra
Het ECHA Submission portal is een online tool voor in de EU gevestigde bedrijven voor het
indienen van kennisgevingen aan gifcentra bij de desbetreffende aangewezen instanties van de
lidstaten. Voor het verrichten van indieningen via het ECHA Submission portal moet een bedrijf
een actief ECHA-account hebben en moeten gebruikers de juiste rollen toegewezen hebben
gekregen en zijn aangemeld bij de dienst.
De ondersteunings- en inlogpagina voor PCN is te vinden op
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/prepare-and-submit-a-pcn

Via het portaal kunnen ook multi-market kennisgevingen worden ingediend, wat
betekent dat met één indiening meerdere aangewezen instanties te bereiken zijn.

In de Cloud kunt u gegevens indienen via het ECHA Submission portal, full-service
(productieomgeving), en het ECHA Submission portal, Trial-versie (testomgeving). Deze
worden hieronder nader toegelicht.

PCN-wegwijzer - versie 5.1
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Op de dashboardpagina van het ECHA Submission portal (full-service) kunt u navigeren
naar de verschillende functies van het systeem. Naast de CLP-kennisgevingen aan gifcentra
worden ook andere soorten kennisgevingen en aanvragen ondersteund.

De lay-out van ECHA Submission portal Trial is bedoeld de gebruiker erop te wijzen dat zij
met de proefversie werken. Dossiers voor testdoeleinden worden niet doorgestuurd naar de in
de kennisgeving vermelde ontvangers.

18
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Voor kennisgevingen aan gifcentra zijn er in het ECHA Submission portal de volgende functies:
Als u klikt op Submit a IUCLID dossier (Een IUCLID-dossier indienen), komt u op de pagina
Upload and submit.

Als u klikt op Search for PCN notifications (PCN-kennisgevingen doorzoeken), komt u op de
pagina Search (Doorzoeken) van het Portal, waar u PCN-indieningen kunt doorzoeken, of alle
indieningen, als u bijvoorbeeld krachtens andere wetgeving indient.

Als u klikt op ‘Create a dossier in IUCLID Cloud’ (Een dossier aanmaken in de IUCLIDcloud), komt u op de ‘ECHA Cloud services’, waar u kiest voor de ‘full-service’-versie of de
‘Trial’-versie van IUCLID en een dossier kunt gaan opstellen.

PCN-wegwijzer - versie 5.1
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3.4 System-to-system-dienst
De dienst voor informatie-uitwisseling tussen systemen (system-to-system – S2S) dient ter
ondersteuning van bedrijven die een PCN-dossier op een meer geautomatiseerde manier willen
opstellen en indienen. Via deze dienst kunnen bedrijven het aanmaken van een PCN-dossier
direct in hun eigen systemen doen, met behulp van het IUCLID-compatibele PCN-formaat, en
dit indienen bij het ECHA Submission portal. De dossiers worden vervolgens van het portaal
naar alle betrokken lidstaten doorgestuurd.
Bij het eerste gebruik van de system-to-system-dienst moet een bedrijf:
1. toegang vragen en krijgen tot de S2S-diensten van het ECHA Submission portal;
2. de ‘S2S keys’ (S2S-codes) genereren;
3. de ECHA Submission portal-diensten integreren in hun systeem;
4. na een succesvolle
productiemodus.

connectiviteits-

en

integratietest

De Guide to the PCN format (Handleiding voor het PCN-formaat)
en andere belangrijke documentatie
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/poison-centresnotification-format

De Developers Guide to the IUCLID format
(Ontwikkelaarshandleiding voor het IUCLID-formaat)
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/poison-centresnotification-format

System-to-system integration for industry (Integratie Systemto-system voor bedrijven), toegang krijgen tot de dienst,
technische/praktische documentatie en andere bestanden
https://echa.europa.eu/manuals?panel=s2s#s2s

overschakelen

naar

de
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4. Een bewerkbare gegevensverzameling aanmaken in IUCLID
Dit hoofdstuk beschrijft het opstellen van een ‘Dataset’ (gegevensverzameling) voor een CLPkennisgeving aan gifcentra in IUCLID (.i6z-bestand met informatie over een stof of mengsel).
Verder wordt uitleg gegeven over de relevante ‘Documents’ (Documenten) met de
gegevensinvoervelden overeenkomstig de informatievereisten van bijlage VIII bij de CLPverordening.

4.1 Het IUCLID Dashboard
Het IUCLID Dashboard heeft de volgende widgets:
In Substances (Stoffen) staat alle stofgegevensverzamelingsinformatie die in de
werkomgeving is opgesteld of geïmporteerd. Het nummer op de widget duidt op het aantal
beschikbare stofgegevensverzamelingen.
In Mixtures (Mengsels) staat informatie over de beschikbare mengselgegevensverzamelingen
en alle opgestelde dossiers.
Articles (Voorwerpen) wordt alleen gebruikt voor het doen van kennisgevingen aan de SCIPdatabank, die is opgezet krachtens de kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) 4.

In het gedeelte Import IUCLID files (IUCLID-bestanden importeren) kunt u .i6z-bestanden
importeren naar uw werkexemplaar van IUCLID. Het kan hierbij gaan om juridische entiteiten,
referentiestoffen of stof-/mengselgegevensverzamelingen en dossiers.

Deze functie is alleen relevant voor leveranciers van voorwerpen die bepaalde zeer zorgwekkende stoffen
bevatten in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g). Nadere informatie is te vinden het
in
de
rubriek
over
de
kaderrichtlijn
afvalstoffen
op
de
ECHA-website
(https://echa.europa.eu/nl/understanding-wfd).
4
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4.2 IUCLID-entiteiten beheren buiten de kennisgeving om.
Via het menupictogram op het Dashboard komt u in het hoofdmenu. Hierin staan directe links
naar de lijstpagina's voor de verschillende entiteiten. Van hieruit kunt u gemakkelijk uw
entiteitsgebonden informatie beheren, bijvoorbeeld over juridische entiteiten, contactpersonen,
referentiestoffen en gebruikers en hun rollen, buiten een kennisgeving om.

4.2.1 Contactinformatie beheren
Bij het beheer van contactpersonen buiten de kennisgeving om (beheer binnen een
kennisgeving is ook mogelijk) kunnen nieuwe contactpersonen worden aangemaakt of
bestaande contactpersonen worden bewerkt, geselecteerde contactpersonen worden
geëxporteerd en ook worden gekloond.

22
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4.3 Stapsgewijs een eerste mengsel-/productgegevensverzameling
opstellen
Deze paragraaf bespreekt de algemene beginselen voor het aanmaken van een
gegevensverzameling die is aangepast voor kennisgevingen aan gifcentra, veld voor veld.
Eerst klikt u op ‘Mixtures’ (Mengsels)

U komt dan op de pagina ‘Mixtures/Products’ (Mengsels/Producten) waar u alle
gegevensverzamelingen die worden opgesteld (oranje mengselsymbool) of alle eerder
aangemaakte ‘dossiers’ (paarse slotsymbool) kunt bekijken.
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4.3.1 Een nieuwe mengsel-/productgegevensverzameling aanmaken
Voor een nieuwe mengsel-/productgegevensverzameling klikt u eerst op de knop ‘+New
mixture/product’. Ten slotte vult u een naam in voor het mengsel en klikt u op ‘Create’ (Aanmaken).

De identificatie van de mengselgegevensverzameling is de naam die bij het
aanmaken ervan is opgegeven. Elke naam is mogelijk, maar het is raadzaam een
naam te kiezen die binnen het bedrijf veel wordt gebruikt voor dat mengsel. Dit
kan bijvoorbeeld een interne naam of een identificatiecode van de formulering zijn.
Indien nodig kan deze naam worden gewijzigd.

4.3.2 De werkcontext instellen
Nadat de Mixture dataset is aangemaakt, kan deze worden geopend en kan de ‘Working
context’ (Werkcontext) worden geselecteerd. De werkcontext is afgestemd op de IUCLIDvelden die relevant zijn voor de specifieke wetgeving en het specifieke proces.
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Zo dient de werkcontext ‘CLP Poison centre notification’ (CLP-kennisgeving aan gifcentra) voor
het opstellen van een kennisgeving aan gifcentra.

Er zijn ook andere opties voor de werkcontext die relevant zijn voor kennisgevingen aan
gifcentra (verschillende bestanddelen), maar het is in het algemeen niet nodig deze te
selecteren indien bestanddeelgegevensverzamelingen direct worden aangemaakt in het
‘Composition document’ van het definitieve mengsel. Meer informatie over het aanmaken van
deze gegevensverzamelingen in een kennisgeving is verderop in deze handleiding te vinden:
•

‘CLP Poison centre notification (mixture-in-mixture)’ - (paragraaf 4.8)

•

‘CLP Interchangeable Component Group (ICG)’ - (hoofdstuk 5)

•

‘CLP PCN Standard formula component (SF)’ - (hoofdstuk 5)

Evenzo is er in de widget ‘Substances’ (Stoffen) ook een werkcontext voor ‘PCN Substance
information’. Opnieuw is het niet nodig dit te selecteren wanneer stofbestanddelen aan het
definitieve ‘mixture composition document’ worden toegevoegd (paragraaf 4.7).
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4.3.3 De ontwerp-dossierheader openen en invullen
De ‘Draft dossier header’ (Ontwerp-dossierheader) opent u door te klikken op de
CLP Poison
centre notification-hyperlink aan de linkerkant van de navigatiestructuur. Sommige rubrieken van de
ontwerp-dossierheader moeten hier verplicht worden ingevuld, en andere niet. Elke rubriek wordt
hieronder nader toegelicht.

‘Dossier name & Dossier submission remarks’ (Naam dossier en opmerkingen indiening
dossier) zijn velden in de ontwerp-dossierheader waar u de naam van het dossier dat u opstelt kunt
invoeren, of desgewenst opmerkingen over de indiening kunt toevoegen voor uw eigen
administratie.
‘PCN number’ (PCN-nummer), een nummer van de kennisgeving aan gifcentra, is vereiste
informatie en kan worden gegenereerd en aan de kennisgeving worden toegewezen door het veld te
openen en te klikken op de knop voor automatisch genereren, afgebeeld als twee pijlen in een cirkel.
Het PCN-nummer heeft betrekking op een eerste kennisgeving (of een nieuwe kennisgeving na een
belangrijke wijziging in samenstelling). Gifcentra gebruiken dit nummer om alle relevante
actualisaties van kennisgevingen bij te houden. Een PCN-nummer kan worden gegenereerd in de
tools voor het opstellen van dossiers, of met behulp van een van de online beschikbare UUIDgeneratoren, bv. https://www.uuidgenerator.net/
Bij ‘Country (market placement) & Language’ (Land (markt) en taal)) vinkt u alle
marktgebieden aan waar het mengsel in de handel zal worden gebracht. Daarnaast moet worden
vermeld welke talen voor elk marktgebied vereist zijn. De talen die door elke lidstaat worden
toegestaan, zijn te vinden in het Overview of Member States Decisions on Implementing Annex VIII
to the CLP (Overzicht van de besluiten van de lidstaten inzake de tenuitvoerlegging van bijlage VIII
bij de CLP) https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/appointed-bodies
Het is noodzakelijk de talen voorafgaand aan het opstellen van de gegevens op te
geven, aangezien hierdoor de meertalige velden voor vrije tekstvelden worden
gegenereerd die er in alle relevante talen moeten zijn, bv. voor de toxicologische
informatie.
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Het is ook belangrijk om na te gaan wat de daadwerkelijk relevante marktgebieden
zijn waarvoor kennisgevingen moeten worden ingediend. Na succesvolle indiening
kunnen marktgebieden niet via een actualisering worden verwijderd, maar wel zo nodig
altijd worden toegevoegd. Dit geldt ook wanneer een product in een bepaald land van
de markt wordt gehaald.

4.3.3.1 Toelichting op de verschillende indieningstypen
Het Submission type (Indieningstype) is standaard ingesteld op de vereisten ‘Standard’
(Standaard). Daarom hoeft u geen Submission type te selecteren, tenzij u afwijkt van de
standaardinformatievereisten.

‘Limited Submission (industrial use only)’ (Beperkte indiening (uitsluitend industrieel
gebruik)) is voor gevaarlijke mengsels die uitsluitend voor industrieel gebruik in de handel
worden gebracht.

Er dient te worden gekeken naar het downstreamgebruik van het mengsel. Als het
mengsel bijvoorbeeld wordt gebruikt in de formulering van een mengsel dat
bestemd is voor gebruik door consumenten of voor beroepsmatig gebruik, kan
deze optie niet worden geselecteerd. Deze optie geldt wel voor mengsels die
worden opgenomen in een definitieve mengsel bedoeld voor beroepsmatige of
consumptieve vormen van gebruik die buiten het toepassingsgebied van artikel 45
en bijlage VIII vallen (mengsels met een eindgebruik waarvoor geen
kennisgevingsverplichting geldt).

Een ‘Group submission’ (Gegroepeerde indiening, nader beschreven in hoofdstuk 8) is voor
het aanmaken van een dossier met informatie voor verschillende mengsels, op voorwaarde
dat:
•

alle mengsels dezelfde samenstelling hebben, met uitzondering van bepaalde
geurstoffen onder specifieke voorwaarden;

•

de opgegeven concentraties/bereiken voor elk bestanddeel hetzelfde is (met
uitzondering van bepaalde geurstoffen);

•

alle mengsels in de groep op dezelfde wijze zijn ingedeeld voor gevaren voor de
gezondheid en fysische gevaren.

PCN-wegwijzer - versie 5.1
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Een ‘Voluntary submission’ (Vrijwillige indiening) is voor niet-taakhouders of mengsels
buiten het toepassingsgebied van artikel 45 en bijlage VIII.
De indiener van een ‘Voluntary submission’ is altijd verantwoordelijk voor de
kennisgeving. Ook moeten vrijwillige indieningen worden onderhouden,
bijvoorbeeld als het nodig is informatie te actualiseren.

4.3.3.1 Toelichting op de kennisgevingstypen
Na een belangrijke wijziging in samenstelling moet het kennisgevingstype worden opgegeven,
bv. eerste, geactualiseerde of nieuwe kennisgeving. Het geselecteerde kennisgevingstype
bepaalt het kader voor het dossier en de regels waarmee de informatie met behulp van de
validatieassistent zal worden gevalideerd.

‘Initial notification’ (Eerste kennisgeving) is de allereerste indiening voor een
mengsel/product. Een actualisering kan pas worden aanvaard als de eerste indiening succesvol
is.
Een ‘New notification after a significant change of composition’ (Nieuwe kennisgeving
na een belangrijke wijziging in samenstelling) wordt ingediend voor een mengsel waarvan
kennisgeving is gedaan bij een wijziging van de samenstelling buiten de in bijlage VIII bij de
CLP vastgestelde grenswaarden. Dit leidt de facto tot twee verschillende mengsels op de
markt; de twee gegevensverzamelingen (van de oorspronkelijke en de nieuwe samenstelling)
blijven relevant (het kan zijn dat beide producten lang op de markt blijven). De eerdere
indiening en de nieuwe kennisgeving blijven gekoppeld via het gerelateerde PCN-nummer – zie
paragraaf 11.2.
‘The submission is an update’ (De indiening is een actualisering) selecteert u als het nodig
is de informatie die momenteel in de databank staat te actualiseren. Bij een geactualiseerde
indiening blijft de samenstelling van het mengsel hetzelfde. Zowel de eerdere als de
geactualiseerde indiening blijven mogelijk relevant voor de gifcentra en de aangewezen
instanties - zie paragraaf 11.1.
Selecteer ‘Update’ (Actualiseren) niet als u opnieuw moet indienen na een
validatieregelfout en er geen succesvolle eerdere eerste indiening is. Hierdoor
wordt validatieregel BR568 geactiveerd.
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4.3.4 Algemene navigatie en functies voor het invoeren van gegevens
Met de navigatiestructuur of inhoudsopgave (TOC) aan de linkerkant van de pagina kunt u
gemakkelijk bewegen tussen de ontwerp-dossierheader en de aangepaste rubrieken die zijn
aangemaakt voor de mengselgegevensverzameling voor de kennisgeving aan gifcentra. Voor
elk van de rubrieken moeten documenten worden aangemaakt. Met de navigatiestructuur kunt
u in de gegevensverzameling navigeren met behulp van de inklap-/uitklappijlen.

Elk van de aangemaakte rubrieken en documenten is uitklapbaar en is te beheren door middel
van aanvullende functies.
Functie

Symbool

Klapt een rubriek in
Klapt een rubriek uit
Voegt een nieuw document toe
IUCLID-document
Het aantal IUCLID-documenten per rubriek
Prullenbak voor het verwijderen van overtollige documenten
Stof
Mengsel/product
Ontwerp-dossierheader

+
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4.3.4.1 Een ‘New document’ (Nieuw document) aanmaken
Voordat u informatie in de gegevensverzameling kunt invoeren, maakt u een document met
relevante invoervelden aan door op de oranje + te klikken en ‘+New document’ (+ Nieuw
document) te selecteren.
Een nieuw aangemaakt document wordt weergegeven door een oranje stip met een
standaardnaam en -nummer (bv. [Classification and Labelling.001]) en een specifiek UUIDnummer van het document. De naam van het document kan worden bewerkt.

4.3.4.2 Documentnamen bewerken
Nadat een document is aangemaakt, kunt u de records naar wens een andere naam geven. De
record is dan beter te vinden, bijvoorbeeld bij gebruik van de functie ‘Copy from’ (Kopiëren
van). Plaats hiervoor de cursor in het veld en pas de record naar eigen inzicht aan. Sla de
wijzigingen op nadat u het document een andere naam hebt gegeven.
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4.3.4.3 ‘Copying data from’ (Gegevens kopiëren van) bestaande documenten
Als u al eerder informatiedocumenten hebt aangemaakt voor andere
mengselgegevensverzamelingen, zijn deze opnieuw te gebruiken in andere
gegevensverzamelingen.
Om eerder opgestelde informatie op te nemen, klikt u op de drie puntjes ‘…’ in de
rechterbovenhoek van de gegevensverzameling waarin u werkt. Er komen dan een aantal
functies, waaronder ‘Copy data from …’ (Gegevens kopiëren van ...).

Er verschijnt een lijst van beschikbare gegevensverzamelingen om informatie uit te selecteren.
Het entiteitstype staat standaard op ‘Mixtures’ (Mengsels) (d.w.z.
mengselgegevensverzamelingen), maar het is mogelijk ‘Dossiers’ te selecteren. Voor snellere
selectie kunt u de zoekfunctie gebruiken om uw broninformatie te vinden.

U kunt gegevens bulksgewijs uit een dossier kopiëren naar een nieuw
aangemaakte gegevensverzameling door het entiteitstype Dossiers te selecteren
en de informatie te selecteren die u wilt kopiëren.
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U selecteert het brondocument waaruit u informatie wilt kopiëren, waarna u alle rubrieken
kunt kopiëren (NB: de dossierheader-informatie kan niet worden gekopieerd) of de rubrieken
die u wilt kopiëren verder kunt verfijnen.

Nadat u de specifieke informatie hebt gekopieerd, krijgt het gekopieerde document de naam
‘[oorspronkelijke naam van de record].COPY’, die altijd kan worden veranderd.
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4.3.4.4 De functie ‘Cloning’ (Klonen) gebruiken
De functie ‘Cloning’ (Klonen) dient om bv. het opstellen van actualiseringsdossiers te
vergemakkelijken door uit een kopie van een mengselgegevensverzameling na bewerking een
nieuw dossier aan te maken. U hoeft dan niet alle informatie over het mengsel, zoals
samenstelling, toxicologische informatie of productinformatie, opnieuw in te voeren.
NB: de werkcontext wordt niet gekloond. Daarom moet u de werkcontext
opnieuw instellen en de informatie invoeren in de ontwerp-dossierheader.

Deze functie is beschikbaar in de lijst van gegevensverzamelingen door te klikken op de drie
puntjes ‘…’ van de gegevensverzameling die u wilt kopiëren en daarna op ‘Clone’ (Klonen).

U kunt ook de mengselgegevensverzameling zelf openen en een gekloonde kopie maken door
in de rechterbovenhoek op de drie puntjes ‘…’ te klikken. Hierdoor verschijnt een lijst van
functies, waaronder ‘Clone’ (Klonen).

Na kloning van de gegevensverzameling verschijnt deze in de lijst van
mengselgegevensverzamelingen met de naam ‘oorspronkelijke naam mengsel
_CLONE_[datum]’, die u kunt bewerken alvorens u een nieuw dossier aanmaakt.
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5. Een PCN opstellen - rubriek voor rubriek
5.1 De rubriek Mixture identity and Legal submitter (Identiteit mengsel en
juridische indiener)
5.1.1 Mixture name (Naam mengsel)
Dit is de naam van het mengsel dat is ingevoerd bij het aanmaken van de nieuwe mengsel/productgegevensverzameling. Het kan de handelsnaam van uw product zijn, maar dit is niet
noodzakelijk. Dit veld is bewerkbaar.

5.1.2 Legal submitter (Juridische indiener)
Het document juridische indiener toont de naam en UUID van de juridische entiteit. Dit is de
juridische entiteit die wordt vergeleken met de ingelogde gebruiker van het ECHA Submission
portal en wordt beschouwd als de taakhouder.

De juridische entiteit-UUID op het mengselniveau moet bij indiening
overeenstemmen met de juridische entiteit in het ECHA Submission portal. NB: bij
wijziging van de naam van de juridische entiteit wijzigt de UUID van de indienende
juridische entiteit niet. Alle wijzigingen die houden verband met de juridische
entiteit moeten worden beheerd in ECHA Accounts.
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5.1.2.1 De UUID van de juridische indiener wijzigen
De gegevens van de Legal Entity Owner (Eigenaar juridische entiteit) kunnen indien nodig
worden gewijzigd in een andere juridische entiteit. Om een juridische entiteit te verwijderen,
klikt u op de hyperlink Legal Entity Owner.

Klik op ‘X’ om de toegewezen juridische entiteit te verwijderen.

Klik op ‘Select’ (Selecteren) om de lijst van beschikbare juridische entiteiten te openen.

Maak een selectie uit de beschikbare juridische entiteiten die in uw werkexemplaar staan.
Staat de LE er niet bij, dan moeten de gegevens van de Legal Entity Owner worden
geïmporteerd, bv. uit ECHA Accounts.
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Bewerk niet de naam of andere gegevens, bv. contactgegevens, van de juridische
entiteit in de gegevensverzameling. Dit wijzigt de juridische entiteit-UUID van de
juridische indiener niet. Actualisering van deze informatie doet u in ECHA
Accounts.

5.1.3 Overige identificaties
Hiermee kan aanvullende informatie over het mengsel worden toegevoegd.

Voeg met ‘+New item’ een nieuw item toe en maak een selectie uit de Name type (Naamtype)keuzelijst (bv. Colour index (Kleurindex)). Voeg vervolgens de specifieke informatie toe aan
het veld Name (Naam), door een specifieke naam uit de keuzelijst te selecteren (alleen voor
brandstoffen en standaardformules) of door ‘Other’ (Overig) te selecteren.

Als in het veld Name (Naam) ‘Other’ (Overig) is geselecteerd, kunt u nadere informatie
verstrekken in het vrijetekstveld.
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5.1.4 Contactpersoon
Onder ‘Contact person(s)’ (Contactpersoon/contactpersonen) worden de rol en
contactgegevens van de personen geregistreerd, bijvoorbeeld een ‘Emergency contact’
(Contactpersoon voor noodgevallen) in het geval van een beperkte indiening, of een ‘Contact
point’ (Aanspreekpunt) indien de indiener niet beschikt over nadere informatie die relevant is
voor respons in noodgevallen.
Klik op ‘+ New item’ (+ Nieuw item) en selecteer een reeds aangemaakte contactpersoon of
maak een nieuwe aan.

Als de ‘Contact Type’ (Contacttype)-keuzelijst niet de juiste type contactpersoon bevat dat u wilt
opgeven, kunt u ‘Other’ (Overig) selecteren en de informatie in het vrijetekstveld invoeren.
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In geval van beperkte indieningen, dient het contacttype Emergency contact te
worden geselecteerd.
Als het mengsel in een eengemaakte markt in de handel wordt gebracht, hoeft u
bovendien slechts één noodcontactpersoonrecord met deze informatie te verstrekken. Als
de indiening betrekking heeft op meerdere marktgebieden, moet u meerdere
contactpersoonrecords verstrekken. Elke record bevat de gegevens van de
contactpersoon voor noodgevallen voor elk land, ook al zijn de gegevens voor alle landen
hetzelfde.

5.2 Mengselsamenstellingdocument
Het document ‘Mixture composition’ (Mengselsamenstelling) bevat de details van alle
bestanddelen van het mengsel zoals dit in de handel wordt gebracht. Om informatie over de
samenstelling in te voeren, moet eerst een ‘New document’ (Nieuw document) worden
aangemaakt.
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Na aanmaak van het mengselsamenstellingdocument wordt een rubriek Components
(Bestanddelen) aangemaakt waarin de afzonderlijke stof- en mengselbestanddelen van het
definitieve mengsel worden toegevoegd door ‘+ New item’ (+ Nieuw item) te selecteren.

Een item wordt aangemaakt en kan worden geopend en ingevuld door te klikken op het blauw
gearceerde gebied.

Het vak ‘Set values’ (Waarden instellen) verschijnt en voor elk bestanddeel moeten specifieke
waarden worden ingevuld.

‘Name’ (Naam): De naam van het bestanddeel. U moet eerst het type bestanddeel selecteren,
d.w.z. stof- of mengselbestanddeel. Als u een selectie maakt, moet u vervolgens het
bestanddeel verder identificeren.
‘Function’ (Functie): De functie is alleen verplicht als u een GCI (algemene
bestanddeelidentificatie)-bestanddeel opgeeft. In deze gevallen moet een selectie worden
gemaakt tussen geurstoffen of kleurstoffen. In elk ander geval kan de informatie vrijwillig
worden verstrekt.
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‘Typical concentration/Concentration range’ (Typische concentratie/concentratiebereik):
De concentratie van bestanddelen kan worden opgegeven als een typische concentratie (d.w.z.
de exacte concentratie) of een concentratiebereik en uitgedrukt in gewichtsprocent (g/g) of
volumeprocent (v/v). Het opgeven van bereiken gebeurt met operatoren (>, <, ≤, ≥).
De concentratie van alle bestanddelen moet in dezelfde eenheden worden opgegeven.

Concentraties opgeven
Concentraties worden opgegeven in
overeenstemming met de in bijlage VIII vermelde
toegestane grenswaarden, tenzij er specifieke
bepalingen gelden. Informatie over de toegestane
bereiken en werkvoorbeelden is te vinden op:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/components
-of-major-concern

Alleen wanneer bestanddelen aan de specifieke voorwaarden van bijlage VIII bij de CLPverordening voldoen, moeten deze bestanddeeltypen worden gemarkeerd. Zie
hoofdstuk 6 voor meer informatie:
•

Standaardformule (SF)-bestanddeel

•

Groep van onderling uitwisselbare bestanddelen (ICG)

•

Algemene bestanddeelidentificatie (GCI)

5.3 Een stofbestanddeel toevoegen
Elk ‘Substance component’ (Stofbestanddeel) van het definitieve mengsel wordt geïdentificeerd
door de informatie in een ‘Substance dataset’ (Stofgegevensverzameling).
Stofgegevensverzamelingen zijn ook vereist voor alle stoffen in aangemelde ‘mixture-inmixtures’ (mengsel-in-mengsels, MiM).
In het (hoofd)mengselsamenstellingdocument maakt u eerst een nieuw item aan met ‘+ New
item’. Het gegenereerde veld voor het bestanddeel is genummerd. Als u op het veld (blauw
gearceerd) klikt, verschijnt het vak ‘Set values’ (Waarden instellen), waarin u ‘Substance’
(Stof) selecteert in het veld Name (Naam).
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De stof kan op twee manieren worden opgenomen, namelijk door:
i) een eerder opgestelde stofgegevensverzameling uit de lijst te selecteren; of
ii) een nieuwe stofgegevensverzameling aan te maken.

i)

Door een stof uit de lijst te selecteren, wordt de rubriek Name (Naam) automatisch
ingevuld uit de stofgegevensverzameling en wordt aan de stof alle andere informatie
in die gegevensverzameling gekoppeld.
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ii)
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Bij het aanmaken van een stofgegevensverzameling moet handmatig informatie
worden ingevoerd voor de:

‘Reference substance’ (Referentiestof): De informatie over de referentiestof is vereist voor
stofbestanddelen (met uitzondering van algemene bestanddeelidentificaties). U moet hier ook
een referentiestof selecteren uit de beschikbare lijst (indien beschikbaar). Indien niet
beschikbaar, dan kunt u deze rechtstreeks downloaden en importeren in uw werkomgeving of
uw eigen referentiestofdocument aanmaken.
‘Legal entity’ (Juridische entiteit): NB: de juridische entiteit is verplicht de IUCLIDgegevensverzameling aan te maken, maar dit is niet verplicht voor PCN-doeleinden en er
vinden geen controles van deze informatie plaats. Uw eigen juridische entiteit wordt
automatisch vooringevuld, maar kan worden gewijzigd, bv. in een niet gedefinieerde juridische
entiteit.
‘Substance name’ (Naam stof): De naam van de stof is een vrijetekstveld en is niet
taalspecifiek. De kennisgever beslist welke taal het meest geschikt is voor alle afnemers.
Namen in andere talen kunnen in het referentiestofdocument worden opgenomen onder
Synonyms (Synoniemen).
Indien er meer dan één naam bestaat voor een stofbestanddeel, mag u deze niet
allemaal in dit veld verstrekken. Het verdient aanbeveling om extra namen te
verstrekken in het referentiestofdocument in het veld ‘Synonyms’ (Synoniemen), zie
paragraaf 5.3.2
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5.3.1 Een referentiestof downloaden van de IUCLID-website
Een ‘Reference substance’ (Referentiestof) dient om de identiteit van een stof zodanig te
definiëren dat de definitie zo nodig in meerdere dossiers kan worden gebruikt. U kunt
referentiestofdocumenten aanmaken tijdens het opstellen van het dossier, maar u kunt ze ook
downloaden en importeren als een kant-en-klare verzameling van de IUCLID-website
(https://iuclid6.echa.europa.eu/get-reference-substances).
NB: de verzameling van downloadbare referentiestoffen wordt niet onderhouden en
kan fouten en inconsistenties bevatten. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk de
informatie die wordt overgenomen in de kennisgeving te controleren.
Ga naar de pagina ‘Search and download Reference substance’ van de IUCLID-website, en
zoek de stof aan de hand van een EC- of een andere productidentificatie. Vanuit de
resultatenlijst kunt u het bestand downloaden en lokaal opslaan (.i6z-formaat) onder een
zinvollere naam.

De referentiestof importeert in uw werkexemplaar van IUCLID door ‘Browse’ (Bladeren) te
selecteren en het bestand te zoeken dat u eerder hebt opgeslagen, bv. op uw bureaublad.
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Nadat het referentiestofbestand succesvol is geïmporteerd, komt het in de lijst van
referentiestoffen.

5.3.2 Een referentiestof aanmaken en koppelen
U koppelt een stofgegevensverzameling aan een referentiestof door a) een selectie te maken
uit de lijst van referentiestoffen of b) een nieuwe referentiestof aan te maken. Om een nieuwe
aan te maken, moet u minimaal de volgende informatie verstrekken:
i)

Een naam van de referentiestof

ii) Van de referentiestof moet ten minste een van de volgende identificaties worden
vermeld: EC-nummer, CAS-nummer, IUPAC-naam, internationale chemische
naam, Colour index of INCI-naam. De internationale chemische naam moet
worden vermeld in het veld IUPAC-naam.

Polymeren worden beschouwd als stoffen en moeten op dezelfde wijze worden
geïdentificeerd als alle andere bestanddelen. U moet dus een naam en een
identificatienummer opgeven zoals beschreven in artikel 18, lid 2, van de CLP. Als er geen
EC, CAS- of IUPAC-gegevens zijn, kunt u de bekende naam vermelden in het veld IUPACnaam in het referentiestofdocument.

Wanneer u een nieuwe referentiestof aanmaakt, wordt het desbetreffende formulier geopend
en kunt u de informatie invoeren.
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Het ‘Inventory number’ (Inventarisnummer) bevat geen uitputtende lijst van stoffen.
Als de stof niet in de EG-inventaris voorkomt, moet u de ‘Reference substance
information’ over de identiteit handmatig invoeren.

Met behulp van het veld ‘Synonyms’ (Synoniemen) in Reference substance information kunt u
bv. extra talen of andere namen toevoegen, zoals triviale namen.
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5.3.3 Indeling (en etikettering) van de stof
Er moet voor de stof een nieuw ‘Classification and labelling’-document worden toegevoegd.
Hiertoe kan een nieuw document worden aangemaakt of een document uit een bestaande bron
worden gekopieerd.

In het nieuwe document moet de indeling van de stof worden aangegeven met behulp van
de keuzelijst ‘Hazard categories and statements’ (Gevarencategorieën en -aanduidingen).
Specifieke concentratiegrenzen en M-factoren kunnen, indien van toepassing, ook in de
specifieke velden worden opgegeven.
Voor een stof die niet is ingedeeld voor fysische, gezondheids- of milieurisico’s, selecteert u
‘Not classified’ (Niet ingedeeld). De indelingsvelden zijn dan niet meer beschikbaar. In deze
rubriek kunt u ook ‘Additional hazard classes’ (Aanvullende gevarenklassen) vermelden.
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Informatie over de ‘Labelling’ (Etikettering) met betrekking tot stofbestanddelen is niet
noodzakelijk, maar kan op vrijwillige basis worden opgegeven. De functie ‘Calculate’
(Berekenen) maakt gebruik van de indelingsinformatie die in de voorgaande stap is ingevoerd
om etiketteringsinformatie te verkrijgen.
De indiener is ervoor verantwoordelijk om de resultaten van de functie ‘Calculate’ in de
etiketteringsrubriek te controleren. De informatie kan zo nodig worden bewerkt.

5.4 Een mengsel-in-mengsel (MiM)-bestanddeel toevoegen
5.4.1 Het MiM identificeren en de concentratie specificeren
Voor elk MiM-bestanddeel dat deel uitmaakt van het definitieve mengsel dat in de handel zal
worden gebracht, moet een mengselgegevensverzameling worden aangemaakt. Bij het
opgeven van de bekende stoffen van het MiM zijn afzonderlijke stofgegevensverzamelingen
vereist, die elk moeten worden geïdentificeerd met hun desbetreffende identificatie en aan een
referentiestof moeten worden gekoppeld.

Als alle stoffen in het mengsel-in-mengsel (MiM)-bestanddeel bekend zijn, moeten zij
afzonderlijk worden opgegeven, net als voor alle andere stoffen, d.w.z. niet als MiM.
Controleer in dat geval of u twee van dezelfde stoffen hebt aangemeld. Deze hoeven
slechts eenmaal te worden samengevoegd en aangemeld.
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In het (hoofd)mengselsamenstellingdocument maakt u eerst een nieuw item aan met ‘+ New
item’. Als u op het veld (blauw gearceerd) klikt, verschijnt het vak ‘Set values’ (Waarden
instellen), waarin u ‘Substance’ (Stof) selecteert in het veld Name (Naam).

Het MiM kan op twee manieren worden gespecificeerd, namelijk door:
i)

een eerder opgestelde mengselgegevensverzameling uit de lijst te selecteren, indien
beschikbaar; OF

ii) een nieuwe mengselgegevensverzameling aan te maken met ‘+Create’ en de relevante
informatie in te voeren.

i)

ii)
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Door een mengselgegevensverzameling uit de lijst te selecteren, wordt het vak ‘Set
values’ (Waarden instellen) automatisch gevuld met de naam van het MiM-bestanddeel
gekoppeld aan de bijbehorende informatie.

Bij het aanmaken van een mengselgegevensverzameling moet u handmatig informatie
voor het mengselbestanddeel invoeren, waaronder:
‘Mixture name’ (Naam mengsel): De naam van het mengsel is een vrijetekstveld en moet de
naam van het mengsel bevatten zoals die door de leverancier is ontvangen.
Indien er meer dan één naam bestaat voor een mengselbestanddeel, mag u deze niet
allemaal in dit veld verstrekken. Deze kunt u opgeven in de rubriek ‘Other identifiers’
(Overige identificaties).

‘Legal Entity owner’ (Eigenaar juridische entiteit): NB: de juridische entiteit is verplicht de
IUCLID-gegevensverzameling aan te maken, maar dit is niet verplicht voor PCN-doeleinden en
er vinden geen controles van deze informatie plaats. Op dit moment moet een juridische
entiteit worden geselecteerd, bv. uw eigen juridische entiteit.
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Nadat u de naam van het mengsel hebt verstrekt en opgeslagen, vult u in het vak ‘Set values’
(Waarden instellen) het volgende in:
‘Function’ (Functie): De functie is alleen verplicht als u een GCI (algemene
bestanddeelidentificatie)-bestanddeel opgeeft. In deze gevallen moet een selectie worden
gemaakt tussen geurstoffen of kleurstoffen. In ieder geval is verstrekking van de informatie
vrijwillig.
‘Typical concentration/Concentration range’ (Typische concentratie/concentratiebereik):
De concentratie van bestanddelen kan worden opgegeven als een typische concentratie (d.w.z.
de exacte concentratie) of een concentratiebereik en uitgedrukt in gewichtsprocent (g/g) of
volumeprocent (v/v). Vul de relevante informatie in als het MiM-bestanddeel 100% van het
definitieve mengsel uitmaakt, of slechts een deel van het definitieve mengsel. Het opgeven
van bereiken gebeurt met operatoren (>, <, ≤, ≥), ca. is niet toegestaan.

De concentratie van alle bestanddelen moet in dezelfde eenheden worden opgegeven.

Concentraties voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke bestanddelen worden opgegeven in
overeenstemming met de in bijlage VIII vermelde toegestane grenswaarden (tenzij er
specifieke bepalingen gelden). Meer informatie over deze bereiken, met inbegrip van
werkvoorbeelden, vindt u op onze website
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/components-of-major-concern

Alleen wanneer bestanddelen aan de specifieke voorwaarden van bijlage VIII bij de CLPverordening voldoen, moeten deze bestanddeeltypen worden opgegeven. Zie
hoofdstuk 6 voor meer informatie:
•

Standaardformule (SF)-bestanddeel

•

Groep van onderling uitwisselbare bestanddelen (ICG)

•

Algemene bestanddeelidentificatie (GCI)
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5.4.2 Informatie invullen over het MiM
Deze paragraaf beschrijft de voor het MiM relevante documenten en hoe informatie in IUCLID
moet worden ingevoerd wanneer de samenstelling van een MiM niet volledig bekend is.
Wanneer na toevoeging van een MiM-bestanddeel aan het
hoofdmengselsamenstellingdocument op de knop ‘Save’ (Opslaan) wordt geklikt, creëert dit
een extra reeks informatievelden in de navigatiestructuur. Deze rubrieken worden zichtbaar
wanneer u met de pijlen het MiM uitklapt. Om voor elke rubriek informatie in te kunnen
voeren, moet u eerst een nieuw document aanmaken met ‘New document’.

NB: afhankelijk van de informatie die u invoert voor uw mengsel-in-mengsels hoeven niet
alle rubrieken en velden te worden ingevuld. Raadpleeg het Richtsnoer inzake bijlage VIII
(https://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-clp) om te bepalen welke
informatie verplicht moet worden verstrekt voor uw mengsel-in-mengsel zoals beschreven
in bijlage VIII bij CLP Deel B; 3.2.2.
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‘MiM identity’ (MiM-identiteit):NB: de naam van het MiM (en de juridische entiteit) is tijdens
het aanmaken in de voorgaande stap verstrekt. Als het MiM overeenkomt met een
standaardformule of een brandstof zoals beschreven in bijlage VIII, kunt u voor het MiM
informatie toevoegen in de rubriek ‘Other identifiers’ (Overige identificaties). Het is niet nodig
hier contactpersonen voor het MiM op te geven, zie de onderstaande paragraaf ‘MiM supplier’
(MiM-leverancier).

‘MiM composition’ (MiM-samenstelling): Bestanddelen van het MiM die (alleen) een stof zijn
worden hier vermeld. Het stofbestanddeel wordt verder uitgebreid met informatie over de
identiteit (referentiestof) en de indeling van de MiM-stof (zie paragraaf 4.3.5.3 en 4.3.5.4).

‘MiM UFI’: Indien beschikbaar kan de UFI van het MiM zoals verstrekt door de leverancier in
dit veld ingevuld. Het ‘Regulatory programme’ (Regelgevingsprogramma) moet de ‘CLP unique
formula identifier)’ (CLP-UFI) bevatten en de UFI moet in het ID-veld worden ingevuld.
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‘MiM supplier’ (MiM-leverancier):De gegevens van de leverancier kunnen worden opgenomen
door een selectie te maken uit de lijst van juridische entiteiten. Indien de gegevens niet staan
vermeld, kan met ‘+New document’ een nieuw document worden aangemaakt en de relevante
gegevens voor de MiM-leverancier worden verstrekt (naam, e-mailadres en telefoonnummer
van de MiM-leverancier). NB: de juridische entiteit-UUID van de MiM-leverancier is niet vereist.
Zorg ervoor dat u gegevens van de EU-leverancier gebruikt bij het specificeren van
de gegevens van de MiM-leverancier. Dit dient ter ondersteuning van de
autoriteiten in geval van verdere follow-up van de samenstelling.

‘Classification (and labelling)’ (Indeling en (etikettering)) van het MiM): De indeling van
het MiM moet worden aangegeven met behulp van de keuzelijst ‘Hazard categories and
statements’ (Gevarencategorieën en -aanduidingen). De etiketteringselementen van het MiM
zijn niet verplicht, maar kunnen vrijwillig worden opgegeven. De functie Calculate kan hierbij
ter ondersteuning dienen, nadat de resultaten door de indiener zijn gecontroleerd.
‘MiM safety data sheet’ (MiM-veiligheidsinformatieblad): Dit is geen enkel geval een
verplicht veld, maar is beschikbaar in meerdere talen om optioneel het SDS te uploaden.
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5.4.3 Informatie invoeren voor een MiM-samenstelling
Na aanmaak van het MiM-samenstellingsdocument verschijnt de rubriek Components
(Bestanddelen). Hier kunt u de bekende stoffen toevoegen die deel uitmaken van de
samenstelling van het MiM. Stoffen zijn toe te voegen door te klikken op ‘+New item’ (+Nieuw
item).

Door te klikken op het gebied van het aangemaakte item (blauw gearceerd) in de rubriek
‘Components’ (Bestanddelen), verschijnt een speciaal vak ‘Set values’ (Waarden instellen) voor
de MiM stoffen.

‘Name’ (Naam): In dit veld mogen alleen stofbestanddelen worden toegevoegd die in de MiMsamenstelling aanwezig zijn.
‘Function’ (Functie) is geen verplicht veld, maar kan vrijwillig worden ingevuld.
Er moet een ‘Typical concentration’ (Typische concentratie) of een ‘Concentration range’
(Concentratiebereik) worden verstrekt voor de stof in het MiM. Deze informatie komt meestal
uit het SDS en wordt niet gecontroleerd.
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5.4.4 De stofidentiteits- en indelingsinformatie invoeren voor MiMbestanddelen
De stofbestanddelen van een MiM identificeert u door eerst in het vak ‘Set values’ (Waarden
instellen) ‘Name’ te selecteren. De stof kunt u op twee manieren identificeren:
•

door een bestaande gegevensverzameling te selecteren; of

•

door een nieuwe gegevensverzameling aan te maken.

In elk geval moet elk stofbestanddeel in de MiM-samenstelling worden gekoppeld aan een
‘Reference substance’ (Referentiestof) in het document ‘Identity of the substance’ (Identiteit
van het stof) en moet de indeling worden verstrekt. Met behulp van de >-pijlen in de
navigatiestructuur kunt u de MiM-stofrubriek verder openen en verschijnen de documenten
‘Identity of the substance’ en ‘Classification and labelling’.

Eerst moet u een nieuw ‘Classification and labelling’-document aanmaken, dat u vervolgens
invult met minimaal de indeling van de stof voor fysische gevaren en gevaren voor de
gezondheid van de mens of de vermelding ‘Not classified’ (Niet ingedeeld), naargelang het
geval. De etiketteringsinformatie is niet verplicht, maar kan op vrijwillige basis worden
verstrekt.
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5.4.5 Een kennisgeving voor 100% MiM opstellen
In specifieke situaties, wanneer de indiener niet beschikt over voldoende informatie over de
samenstelling zoals voorgeschreven in bijlage VIII (en hij de informatie niet van de leverancier
kan verkrijgen), kan het aanvaardbaar zijn een kennisgeving te doen waarbij één mengsel-inmengsel 100% van de definitieve mengselsamenstelling uitmaakt.

Hiervoor is toch nog een volledige kennisgeving vereist. Dit doet u als volgt:
1. Maak een nieuwe menggegevensverzameling aan en specificeer de werkcontext als CLP
poison centre notification (CLP-kennisgeving aan gifcentra)
2. Voer alle vereiste informatie in in de kennisgeving voor het definitieve mengsel:
a. De rubriek ‘Dossier header’ (bv. markten, talen, kennisgevingstype)
b. De rubriek ‘Product information’ (bv. verpakking, gebruiksvorm, voornaamste
beoogde gebruik, handelsnamen, kleur, fysische toestand)
c. De rubriek ‘UFI and other identifiers’ (genereer uw eigen UFI en voeg deze toe)
d. Mengselinformatie (bv. indeling en etikettering, toxicologische informatie, pH)
3. Maak een mengselsamenstellingsdocument aan en voer alle vereiste informatie in voor
het mengsel-in-mengsel
a. Voeg een mengselbestanddeel toe
b. Geef de naam van het mengsel op en specificeer een juridische entiteit (dit kan
een niet gedefinieerde juridische entiteit zijn of zelfs die van uzelf)
c. Er wordt een vak ‘Set values’ (Waarden instellen) aangemaakt waarin u de
typische concentratie invoert. Hier geeft u 100% op.
d. Nadat u deze informatie hebt opgeslagen, wordt het MiM-bestanddeel aan de
linkerkant van de pagina geopend met daarin een aantal extra rubrieken die u
moet invullen
4. MiM-bestanddeel heeft de volgende rubrieken:
a. MiM-identiteit (automatisch ingevuld uit stap 3.b)
b. MiM-samenstelling (hier voegt u de afzonderlijke stofbestanddelen van het MiM
toe) Voor elke stof is een naam en een concentratie vereist.
c. In het onderliggende niveau van elke stof moet u:
i. een nieuw document aanmaken voor de identiteit van de stof en een link
naar een referentiestof verstrekken
Plus
ii. een nieuw document voor de indeling en etikettering aanmaken en de
indeling van het MiM opgeven
d. De rubriek MiM UFI: hier voegt de UFI van het geleverde mengsel toe
e. MiM-leverancier: hier voegt u de gegevens van de leverancier toe
f. Indeling en etikettering: voeg de indeling van het MiM toe
g. MiM-veiligheidsinformatiebladen: hier kunt u veiligheidsinformatiebladen bijvoegen
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5.5 Productidentiteit/-informatiedocument
Het document ‘Product information’ (in de rubriek ‘Product identity’ (Productidentiteit)) bevat
de informatie die nodig is voor het identificeren van het product of de producten die het
mengsel bevatten zoals het in de handel wordt gebracht. Om een productinformatiedocument
aan te maken selecteert u ‘+New document’ (in de navigatiestructuur).

Het is mogelijk meerdere productinformatiedocumenten aan te maken voor een
mengsel wanneer het wenselijk kan zijn de informatie voor specifieke producten die het
mengsel bevatten te scheiden, bv. in geval van verschillende handelsnamen of UFI’s of
misschien verschillende marktgebieden. Het kan ook nuttig zijn afzonderlijke
productinformatiedocumenten te maken wanneer een taakhouder bijvoorbeeld
aanvullende informatie voor een distributeur-afnemer opneemt.

Het productinformatiedocument bevat de rubrieken ‘Group submission’ (Gegroepeerde
indiening) (alleen relevant voor dat specifieke indieningstype en behandeld in hoofdstuk 8),
‘Product identifiers’ (Productidentificaties) (paragraaf 5.5.1) en ‘Additional information’
(Aanvullende informatie) (paragraaf 5.5.2).
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5.5.1 Productidentificaties
Productidentificaties zijn onder meer handels- en andere namen en de unieke formuleidentificatie (UFI). Individuele items voegt u toe door te klikken op ‘+New item’.

‘Trade names’ (Handelsnamen):Hier vermeldt u de handelsnaam van het product, zoals
vermeld op het etiket. Het is mogelijk om meerdere handelsnamen in één IUCLID-document
op te nemen (bijvoorbeeld wanneer hetzelfde mengsel onder verschillende handelsnamen in de
handel wordt gebracht, maar de productinformatie hetzelfde is). Ze kunnen ook elk
afzonderlijk aan aparte productinformatiedocumenten worden toegevoegd.
Als u meerdere handelsnamen hebt, moeten deze als afzonderlijke items worden
opgenomen.
Vermeld niet alle handelsnamen in één invoerveld.

‘Other names’ (Overige namen):Overige namen die mogelijk op het etiket voorkomen en
nuttig kunnen zijn om de identificatie van het mengsel te vergemakkelijken, kunt u in deze
rubriek vermelden.
‘Unique formula identifiers (UFI) and other identifiers’ (Unieke formule-identificaties
(UFI) en overige identificaties):
In deze rubriek van regelgevingsprogramma-identificaties vermeldt u een of meer unieke
formule-identificaties (UFI). Er zijn drie ‘CLP PCN relevant identifiers’ (identificaties die relevant
zijn voor CLP-PCN) die hier in voorkomend geval moeten worden vermeld:
i.

UFI: een alfanumerieke code van 16 tekens met een bepaald formaat. De tool UFIgenerator is beschikbaar op de gifcentrawebsite van ECHA
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/ufi-generator
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ii.

Related PCN number (Gerelateerd PCN-nummer): Als u een ‘New notification after a
significant change of composition’ (Nieuwe kennisgeving na een belangrijke wijziging in
samenstelling) indient, moet u het gerelateerde CLP-PCN-nummer opgeven (zie
hoofdstuk 11 voor meer informatie over actualiseringen).

iii.

Multi-component product identifier (Identificatie van product dat uit meerdere
componenten bestaat): Hier kunt u aangeven dat bepaalde mengsels (waarvan
afzonderlijk kennisgeving is gedaan) behoren tot hetzelfde product dat uit meerdere
componenten bestaat (zie paragraaf 7.2 voor alle details).

UFI Generator-tool
https://ufi.echa.europa.eu/#/create

Gebruikershandleiding UFI-generator(vertalingen
beschikbaar) en andere ondersteuning
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/ufi-generator

5.5.2 Aanvullende informatie
‘Additional information’ over het product omvat de volgende velden:

5.5.2.1 ‘Colour’ (Kleur)
Het is mogelijk een of meerdere kleuren te selecteren. Selectie van meerdere kleuren, bv.
kleurloos en blauw, betekent dat het product in deze variaties in de handel wordt gebracht
(wanneer bv. een mengselsamenstelling verschilt in kleurstoffen die dezelfde algemene
bestanddeeltidentificatie (GCI) hebben, zie paragraaf 6.1).
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5.5.2.2 ‘Physical state’ (Fysische toestand)
De fysische toestand bij 20 °C en 1013 hPa van het product moet worden opgegeven (d.w.z.
gas/vloeistof/vaste stof). Via de beschikbare keuzelijst kan optionele informatie over de vorm
en intensiteit kan worden opgenomen (bv. vast: schilfers; transparant).

NB: het selecteren van een fysische toestand schakelt bepaalde ‘Forms’ (Vormen) in of uit.

5.5.2.3 ‘Packaging’ (Verpakking)
Als een mengsel in verpakkingen van verschillende typen en grootten wordt geleverd, moet
informatie worden verstrekt over alle desbetreffende typen en grootten (bereiken niet
toegestaan) die in de handel worden gebracht. Daarnaast kunt u aanvinken dat het product
niet is verpakt.

In één verpakkingsitem kunnen meerdere verpakkingsgrootten worden vermeld.
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Bij meer dan één verpakkingstype zijn echter verschillende verpakkingsitems nodig.

NB: Voor mengsels die uitsluitend voor gebruik op industriële locaties zijn en die
gebruik kunnen maken van een ‘Limited submission’ (Beperkte indiening), geldt geen
verplichting om de verpakking op te geven.

Alle documenten die verband houden met de verpakking, zoals een voorbeeldetiket, kunnen
worden bijgevoegd. Aanvaarde bestanden zijn onder meer pdf, word, jpeg.

5.5.2.4 Informatie over de ‘Product use category’ (Gebruikscategorie product)

i.

‘Use type’ (Gebruiksvorm):De gebruiksvorm selecteert u voor zowel het mengsel zoals
het in de handel wordt gebracht als voor andere mengsels als het wordt verwerkt voor
gebruik verderop in de toeleveringsketen. Zo moet u onder de gebruiksvorm van een
mengsel dat voor gebruik op industriële locaties wordt geleverd ook andere
gebruiksvormen selecteren indien het als mengsel voor verdere formulering in
producten voor beroepsmatig of consumptief gebruik wordt verwerkt.
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‘Main intended use’ (Voornaamste beoogde gebruik): Per productinformatiedocument
is één categorie van voornaamst beoogd gebruik vereist. De vermelde categorieën zijn
de categorieën volgens het Europees productindelingssysteem (EuPCS). Blader door de
lijst of gebruik de zoekfunctie.

NB: als het product in meerdere categorieën kan vallen en voor het product toelating
overeenkomstig de biocidenverordening (BPR) of de
gewasbeschermingsmiddelenverordening (PPPR) vereist is, moet de productcategorie
die het beoogde gebruik als biocide of gewasbeschermingsmiddel weergeeft worden
geselecteerd als ‘Main intended use’.

iii.

‘Secondary uses’ (Secundaire gebruiksvormen):Deze informatie kan optioneel worden
verstrekt voor producten die onder verschillende categorieën van voornaamst beoogd
gebruik vallen.

EuPCS wegwijzer en ondersteunend materiaal in alle EU-talen:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/eu-product-categorisationsystem
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5.5.2.5 ‘Country (Market placement)’ (Land (markt))
De volledige lijst van marktgebieden in het (de) productinformatiedocument(en) moet
overeenkomen met de volledige lijst in de ontwerp-dossierheader. In het geval van meerdere
productinformatiedocumenten moet elk land dat in de ontwerp-dossierheader is vermeld, ten
minste één keer worden geselecteerd, hetzij in de lijst ‘Active market’ (Actieve markt), hetzij
in de lijst ‘Ceased market’ (Stopgezette markt).

i.

‘Active market (country)’ (Actieve markt (land)): Eerder in de voorbereidingsfase
werden alle relevante marktgebieden voor de gehele kennisgeving opgegeven in de
ontwerp-dossierheader. Deze marktgebieden moeten dienovereenkomstig per
productinformatiedocument worden opgegeven. Als hetzelfde product in verschillende
marktgebieden in de handel wordt gebracht, kunnen alle betrokken landen worden
geselecteerd in dezelfde productrecord. U kunt ook verschillende
productinformatiedocumenten aanmaken en de landen aanwijzen als relevant.

ii.

‘Ceased market (country)’ (Stopgezette markt (land): De indiener kan in een
actualisering aangeven of het in de handel brengen van een product in een bepaald
marktgebied is stopgezet. Het betrokken land of de betrokken landen kunnen in deze
lijst worden geselecteerd. Tegelijkertijd moeten in hetzelfde productinformatiedocument
deze landen worden gedeselecteerd in de lijst ‘Active market’.

Het van de markt halen van een product (stopzetten) is een functie in de IT-tools en
opgenomen in het PCN-formaat. De informatie over een product dat van de markt is
gehaald, kan worden opgenomen in een geactualiseerd dossier en moet niet worden
verward met de oplossing voor het deactiveren van een ingediend dossier.
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5.6 Indeling en etikettering van het (definitieve) mengsel
Deze rubriek moet alle correcte en relevante ‘Hazard categories and statements’
(Gevarencategorieën en -aanduidingen) uit een voorgedefinieerde lijst van bestaande waarden
bevatten (overeenkomstig de criteria van de CLP-verordening).
Bij een standaardindiening kan er voor een mengsel slechts één indelings- en
etiketterings (C&L)-document bestaan. Invoering van meerdere C&L-documenten voor
dit indieningstype geeft een validatieregelfout.

5.6.1 Indelingsinformatie
‘Not classified’ (Niet ingedeeld): Voor een mengsel dat niet is ingedeeld voor fysische,
gezondheids- of milieurisico’s, selecteert u ‘Not classified’ (Niet ingedeeld). De indelingsvelden
zijn dan niet meer beschikbaar.

‘Physical and health hazards’ (Fysische en gezondheidsgevaren): Selecteer uit de keuzelijst
alle gevarencategoriën en -aanduidingen voor elk van de gevarenklassen waar uw mengsel
onder valt. U kunt zoeken in voorkeursteksten.

‘Environmental hazards’ (Milieugevaren): Als uw mengsel is ingedeeld op grond van
fysische gevaren of gevaren voor de gezondheid van de mens, is het niet verplicht om de
milieugevaren te vermelden, maar u kunt dit doen voor de volledigheid. Als uw mengsel alleen
op grond van milieugevaren is ingedeeld en u een vrijwillige kennisgeving doet, moet u de
indeling dienovereenkomstig opgeven.
‘Additional hazard classes’ (Aanvullende gevarenklassen): Voor het opgeven van
aanvullende gevarenklassen en -aanduidingen in alle relevante talen zijn er vrijetekstvelden.
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5.6.2 Etiketteringsinformatie
Net als bij de gegevensverzamelingen voor stoffen en mengsel-in-mengsels kunnen de
etiketteringselementen (verplicht voor het definitieve mengsel) automatisch worden ingevuld
met de knop ‘Calculate’ (Berekenen). De indiener moet de gegenereerde informatie
controleren en eventueel corrigeren of aanvullen. Het etiketteringsdocument heeft de volgende
velden:
‘Signal word’ (Signaalwoord): De keuzelijst heeft de opties ‘Danger’ (Waarschuwing),
‘Warning’ (Waarschuwing) of ‘No signal word’ (Geen signaalwoord).

‘Hazard pictogram’ (Gevarenpictogram): U kunt hier een selectie maken uit een aantal
gevarenpictogrammen overeenkomstig de CLP-verordening.

‘Hazard and Precautionary statements’ (Gevarenaanduidingen en
veiligheidsaanbevelingen):Deze rubriek moet alle correcte en relevante gevarenaanduidingen
en veiligheidsaanbevelingen (i.v.m. etikettering) uit een voorgedefinieerde lijst van bestaande
waarden bevatten (overeenkomstig de criteria van de CLP-verordening).
Sommige aanduidingen bevatten vrijetekstvelden waar u aanvullende tekstinformatie
kunt opnemen. Het is mogelijk deze informatie in alle relevante talen in te voeren,
naargelang waar het mengsel in de handel zal worden gebracht.
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‘Additional labelling requirements’ (Aanvullende etiketteringsvereisten): Deze rubriek
heeft betrekking op de aanvullende gevareninformatie, namelijk EUH-aanduidingen.
Sommige mengsels zijn alleen ingedeeld op grond van EUH208, wat van toepassing is
op mengsels die niet als allergeen zijn ingedeeld, maar toch ten minste één
sensibiliserende stof bevatten. Volgens het Richtsnoer inzake bijlage VIII hoeven deze
mengsels alleen op vrijwillige basis te worden aangemeld.

‘Notes’ (Opmerkingen): Deze rubriek bevat een keuzelijst waaruit u aanvullende
deelcategorieën voor de GHS-indeling kunt selecteren.
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5.7 Mixture safety data sheets and toxicological information
(Veiligheidsinformatiebladen van mengsel en toxicologische
informatie)
Maak een nieuw document aan voor de toxicologische informatie of maak een kopie van een
bestaand document, indien beschikbaar en relevant. In alle gevallen moet in deze rubriek de
informatie worden opgenomen over de toxicologische effecten van het mengsel of de
bestanddelen ervan, zoals vereist in rubriek 11 van het veiligheidsinformatieblad voor het
mengsel.
‘Toxicological information (section 11 of SDS)’ (Toxicologische informatie (rubriek 11 van
SDS)): Per kennisgeving via de standaardindiening is slechts één toxicologisch
informatiedocument toegestaan. Als de indiening echter betrekking heeft op meerdere
markten/talen, moet deze informatie worden verstrekt voor elke taal die in de ontwerpdossierheader is geselecteerd.
U moet ervoor zorgen dat de hier ingevoerde informatie op zichzelf staat en
bijvoorbeeld geen kruisverwijzingen naar andere rubrieken van het SDS bevat.

‘Safety data sheets of mixture/product’ (Veiligheidsinformatiebladen van
mengsel/product): Het bijvoegen van het veiligheidsinformatieblad (SDS) van het mengsel is
niet verplicht en ontslaat de taakhouder niet van de verplichting informatie in het vereiste
formaat te verstrekken. Meerdere SDS-bijlagen zijn mogelijk, en taal- en landinformatie kan
worden bijgevoegd.
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5.8 Additional information (Aanvullende informatie)
De rubriek ‘Additional information’ bevat de pH-informatie. Deze informatie kunt u verstrekken
door een nieuw pH-document aan te maken of, indien relevant, met behulp van de functie
‘Copy data from…’ (Gegevens kopiëren van).
Bij het verstrekken van informatie over de pH hebt u twee opties:
i)

‘pH not available’ (pH niet beschikbaar): Als de pH niet kan worden gemeten,
moet u aanvinken dat de pH niet relevant is. U geeft geen pH-waarde en geen
oplossingsconcentratie op. In dat geval moet het ontbreken van een waarde worden
gemotiveerd.

ii)

‘Provide pH value’ (pH-waarde verstrekken): Een pH-waarde kunt u verstrekken
als een exacte waarde of als een bereik:

•

Voor de exacte pH-waarde is slechts één numerieke waarde vereist.

•

Een bereik geeft u op met behulp van de relevante operatoren, bv. <, >. De operator ca.
wordt niet aanvaard voor het vermelden van de pH in kennisgevingen aan gifcentra.
Wanneer de pH ≤ 3 of ≥ 10 is, is de maximale bandbreedte van het bereik bij voorkeur
1 eenheid.
Wanneer de pH 3 < of < 10 is, is de maximale bandbreedte van het bereik bij voorkeur
3 eenheden.
Overschrijding van deze grenswaarden geeft aanleiding tot een kwaliteitsregel in een
validatierapport dat samen met de kennisgeving wordt toegezonden aan de lidstaat
(d.w.z. dit leidt tot een waarschuwing, zie paragraaf 5.1.1).

•

‘Solution concentration’ (Oplossingsconcentratie):Dit is een verplicht veld wanneer
de pH-waarde wordt verstrekt.
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6. Mengselsamenstelling – specifieke gevallen
Deze rubriek heeft betrekking op het mengselsamenstellingdocument in specifieke
omstandigheden.
•

Een algemene bestanddeelidentificatie (GCI) opgeven

•

Een standaardformule (SF) opgeven

•

Een onderling uitwisselbare bestanddeelidentificatie (ICG) opgeven

6.1 Een algemene bestanddeelidentificatie (GCI) opgeven
Een algemene bestanddeelidentificatie kunt u gebruiken voor de identificatie van de
bestanddelen die uitsluitend worden gebruikt als geurstof of kleurstof, en alleen als zij niet
zijn ingedeeld op grond van een gezondheidsgevaar. Deze worden in dit document ‘GCI
components’ (GCI-bestanddelen) genoemd.
Met hetzelfde type GCI, d.w.z. ‘perfumes’ (geurstoffen) of ‘colouring agents’ (kleurstoffen)
kunt u een of meer bestanddelen identificeren. De concentratie van een bepaalde GCI mag
echter in totaal niet meer bedragen dan 5% voor de som van de geurstoffen en 25% voor de
som van de kleurstoffen.

NB: voor GCI-bestanddelen is een etiketterings- en indelingsdocument verplicht.
Als er meerdere bestanddelen met dezelfde GCI moeten worden geïdentificeerd die
dezelfde indeling voor fysische en/of milieurisico's hebben, kunnen deze onder één GCIbestanddeel worden ondergebracht.
U kunt ook dezelfde GCI meer dan eenmaal in dezelfde samenstelling gebruiken, mits
de maximale concentratiedrempel van 5% of 25% niet wordt overschreden.

GCI-bestanddelen kunnen stoffen of mengsel-in-mengsels zijn. In beide gevallen moet u voor
een GCI-bestanddeel een ‘name’ (naam), een ‘function’ (functie) (d.w.z. parfum of kleurstof)
en een concentratie opgeven en het GCI-selectievakje aanvinken.
Om een GCI-bestanddeel uit het mengselsamenstellingdocument toe te voegen, klikt u op ‘+
New item’, waarna het vak ‘Set values’ (Waarden instellen) verschijnt.
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Selecteer in het veld ‘Name’ (Naam) ‘Substance’ (Stof) of ‘Mixture/Product’ (Mengsel/product)
om de desbetreffende lijst te openen. U kunt een beschikbare gegevensverzameling uit de lijst
selecteren als deze al eerder is opgesteld, of u kunt met ‘+Create’ een nieuwe aanmaken.

Om een nieuwe aan te maken, geeft u de naam van het bestanddeel op (bv. ‘Perfume’ of
‘Colouring agent’) en specificeert u een juridische entiteit.
NB: de juridische entiteit (LE) is verplicht de IUCLID-gegevensverzameling aan te maken,
maar dit is niet verplicht voor PCN-doeleinden en er vinden geen controles van deze
informatie plaats. Op dit moment moet een LE worden geselecteerd, bv. uw eigen LE.

De informatie over de referentiestof is niet vereist voor GCI-stofbestanddelen

Vul het vak ‘Set values’ (Waarden instellen) in met details over de functie, concentratie en vink
het vakje ‘GCI’ aan. Indien het GCI-bestanddeel betrekking heeft op meerdere geurstoffen of
kleurstoffen, moet de totale concentratie ervan worden vermeld.

Indien het GCI-bestanddeel als mengsel wordt toegevoegd, zijn de
standaardidentificatievereisten voor mengsel-in-mengsels niet van toepassing (d.w.z.: het is
niet nodig details over de UFI, samenstelling en leveranciers te verstrekken).
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6.2 Standaardformules (SF) opgeven
Specifiek voor cement, gips en stortklaar beton zijn standaardformules ontwikkeld, zie
deel D, bijlage VIII. Momenteel bevat de verordening 23 standaardformules, elk met
vermelding van de bestanddelen met hun concentratiebereik. Voor mengsels die aan een
specifieke standaardformule voldoen, gelden minder strikte vereisten ten aanzien van de
samenstelling en kan de indiening gedeeltelijk van de standaardvereisten afwijken.
U kunt specifieke standaardformule-gegevensverzamelingen (informatie over de
samenstelling) opstellen door kant-en-klare gegevensverzamelingen te downloaden van
de gifcentrawebsite of er zelf een opstellen.
Een mengsel kan een standaardformule omvatten die
i.

100% van het definitieve mengsel uitmaakt (het mengsel komt dan in zijn geheel
overeen met de standaardformule, die als zodanig bij de indiening kan worden
gebruikt; er zijn geen extra bestanddelen in het mengsel aanwezig); of

ii.

slechts een deel van het definitieve mengsel uitmaakt, omdat het andere bestanddelen
bevat naast die van de standaardformule.

Standaardformulebestanddelen kunnen worden vermeld:
i.

in het (hoofd)mengselsamenstellingdocument, waarbij elk afzonderlijk bestanddeel
wordt gemarkeerd als ‘Standard formula (SF) component’;

ii.

in het MiM-samenstellingsdocument (gemarkeerd als ‘Standard formula (SF)
component’), de standaardformule wordt dan als MiM opgenomen in de definitieve
samenstelling.
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NB: het is de plicht van de indiener om zo veel mogelijk gedetailleerde informatie te
verstrekken. Als het daarom mogelijk is nauwkeuriger concentratiebereiken te
verstrekken dan die in de standaardformule in deel D van bijlage VIII (indien bv.
vermeld in het SDS), moet dit gebeuren. De bestanddelen kunnen nog steeds als SFbestanddelen worden gemarkeerd, zodat mag worden afgeweken van de regels voor de
controle van de normale concentratiebereiken.

6.2.1 Kant-en-klare standaardformulegegevensverzamelingen downloaden
Van elke standaardformule (SF) is in deel D van bijlage VIII de samenstelling (identiteit en
concentratie van de bestanddelen) gespecificeerd. Bijvoorbeeld:

Gemakshalve zijn er SF-gegevensverzamelingen vooraf opgesteld die u kunt downloaden en
gebruiken in uw IUCLID-exemplaar. NB: de gegevensverzameling bevat alleen de informatie
over de samenstelling (naam en numerieke identificaties, en concentratie zoals gedefinieerd in
de wetstekst). U moet deze gegevensverzamelingen daarom aanvullen met andere informatie,
bijvoorbeeld de indeling. Uiteraard is het desgewenst ook mogelijk om uw eigen SFgegevensverzamelingen op te stellen.
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Instructies voor het importeren en wijzigen van de juridische entiteit voor de
gegevensverzameling zijn hier te vinden:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/poison-centres-notification-format

6.2.2 Informatie invoeren wanneer het definitieve mengsel overeenkomt
met 100% standaardformule
Het definitieve mengsel komt volledig overeen met een standaardformule (SF) wanneer er
geen andere bestanddelen aanwezig zijn dan de bestanddelen zoals vermeld voor de
standaardformule zelf. In dat geval moeten naast de naam van het mengsel de SF-naam en beschrijving (zoals in deel D van bijlage VIII) worden vermeld in het veld ‘Other identifiers’
(Overige identificaties) van de rubriek ‘Mixture identity and legal submitter’ (Identiteit en
juridische indiener van mengsel).
In het veld ‘Name type’ (Naamtype) selecteert u ‘Standard formula (SF)’, waarna een
vervolgkeuzelijst verschijnt in het veld ‘Name’, met daarin onder meer de toegestane SFnamen uit deel D van bijlage VIII.

Om een SF-stofbestanddeel in het (hoofd)mengselsamenstellingdocument te vermelden, voegt
u met ‘+New item’ een stofbestanddeel toe.
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Elk stofbestanddeel moet worden vermeld (naam en concentratie) overeenkomstig de
desbetreffende standaardsamenstelling in deel D van bijlage VIII en gekoppeld aan een
referentiestof. Ten slotte wordt elk bestanddeel gemarkeerd als ‘Standard formula (SF)
component’.

NB: de SF’s in deel D van bijlage VIII kunnen groepen van bestanddelen bevatten die hetzelfde
concentratiebereik hebben.

In deze specifieke gevallen moet een mengselbestanddeel (d.w.z. een MiM) worden
aangemaakt en in het definitieve mengselsamenstellingdocument worden opgenomen. Voer de
‘Name’ van het mengselbestanddeel in door de namen van de gegroepeerde bestanddelen te
vermelden (bv. ‘Flue dust/inorganic natural mineral material’). De afzonderlijke stoffen van het
mengselbestanddeel (bv. Flue dust/inorganic natural mineral material) moeten ook worden
geïdentificeerd, maar alleen het mengselbestanddeel moet worden gemarkeerd als ‘Standard
formula (SF) component’.
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6.2.3 Informatie invoeren wanneer het mengsel deels overeenkomt met
een standaardformule
Wanneer de definitieve mengselsamenstelling naast de bestanddelen van de standaardformule
(SF) van deel D van bijlage VIII aanvullende bestanddelen bevat, moeten deze worden
opgenomen volgens de standaardregels voor het melden van bestanddelen. De aanvullende
bestanddelen die niet tot de standaardformule behoren, mogen niet als standaardformule
(SF)-bestanddeel worden gemarkeerd.
In dit geval komt het mengsel als geheel niet overeen met een standaardformule. Daarom
moeten voor elk afzonderlijk bestanddeel (stof of MiM) dat deel uitmaakt van de SF en niet
voor het hoofdmengsel de naam en beschrijving van de desbetreffende SF worden vermeld.
Selecteer in ‘Other substance identifiers’ (Overige stofidentificaties) ‘+New item’. Het vak ‘Set
values’ (Waarden instellen) wordt geopend, waarin u in het veld ‘Name type’ ‘Standard formula
(SF)’ kunt selecteren, en in het veld ‘Name’ de specifieke standaardformule.

Het is ook mogelijk een volledig SF op te nemen als mengselbestanddeel, d.w.z. een MiM.
Selecteer daartoe in de hoofdmengselsamenstelling ‘+New item’ en klik op het bijbehorende
veld (blauw gearceerd) om dit te openen en selecteer ‘Mixture/Product’.
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Nadat het MiM-bestanddeel is toegevoegd en een juridische entiteit is geselecteerd, selecteert
u ‘+New item’ in het veld ‘Other identifiers’ (Overige identificaties) om de juiste SF-naam te
selecteren.

NB: de juridische entiteit (LE) is verplicht de IUCLID-gegevensverzameling aan te
maken, maar dit is niet verplicht voor PCN-doeleinden en er vinden geen controles van
deze informatie plaats. Op dit moment moet een LE worden geselecteerd, bv. uw eigen
LE.

Geef de concentratie van het MiM in het definitieve mengsel op en vink het vakje ‘Standard
Formula (SF) component’ aan.

Nu de standaardformule als MiM is toegevoegd, moeten de afzonderlijke bestanddelen van de
standaardformule worden vermeld in de rubriek standaardformule (d.w.z. MiM's)-samenstelling
(maak eerst een ‘New document’ aan), dat te vinden is via de navigatiestructuur aan de
linkerkant van de pagina.
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In het standaardformule-MiM-samenstellingdocument wordt elk afzonderlijk bestanddeel
geïdentificeerd. Met behulp van ‘+New item’ kunt u een bestanddeelrecord aanmaken (via het
vak ‘Set values’ (Waarden instellen).

De identiteit en de concentratie van elk bestanddeel moeten worden vermeld
overeenkomstig de in bijlage VIII, deel D, bij de CLP gespecificeerde waarden.
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6.3 Een groep van onderling uitwisselbare bestanddelen (ICG) opgeven
Een ‘Interchangeable component group (ICG)’ bestaat uit meerdere bestanddelen die volgens
bepaalde criteria met elkaar vergelijkbaar zijn, waarbij elk bestanddeel onderling uitwisselbaar
in een mengsel kan worden gebruikt zonder dat de algehele indeling, de gevaren of de respons
in noodgevallen van dat mengsel worden gewijzigd.
De ICG is bedoeld voor gebruik wanneer het niet mogelijk is de exacte concentratie van
bepaalde bestanddelen op elk tijdstip te kennen indien deze onderling uitwisselbaar worden
gebruikt. Zie voor nadere informatie over de criteria waaraan bestanddelen moeten voldoen
om als onderdeel van een ICG te kunnen worden aangemeld het Richtsnoer inzake bijlage VIII.

De volledige informatievereisten volgens de wetstekst worden behandeld in
het Richtsnoer inzake bijlage VIII (er worden vertalingen beschikbaar
gesteld).
https://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-clp

De bestanddelen binnen een ICG worden onderling uitwisselbare bestanddelen genoemd. Bij
het opstellen van een kennisgeving aan gifcentra wordt de groep eerst net zo aangemaakt als
voor een mengsel/product (d.w.z. MiM)-bestanddeel, waarna de onderling uitwisselbare
bestanddelen (stoffen of MiM’s) daarin worden toegevoegd en verder worden geïdentificeerd.

6.3.1 Stap 1- De groep vermelden
In het mengselsamenstellingdocument kunt u alle bestanddelen, d.w.z. stoffen of MiM’s, en de
ICG’s toevoegen met behulp van ‘+New item’.

Voor de ICG (d.w.z. een MiM) wordt een mengselbestanddeel aangemaakt en voor de groep
wordt in het veld ‘Name’ een naam ingevuld die verband houdt met de technische functie(s)
van de gegroepeerde bestanddelen. Er moet een selectie worden gemaakt voor de juridische
entiteit (deze kan niet gedefinieerd zijn).
De concentratie van het ICG-bestanddeel (en niet van de gegroepeerde afzonderlijke
bestanddelen) in het definitieve mengsel wordt vermeld en het ICG-selectievakje wordt
aangevinkt.
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U kunt een uitgebreidere beschrijving van de ICG in alle relevante talen verstrekken door met
‘+New item’ een nieuw item toe te voegen aan de rubriek ‘Other identifiers’ (Overige
identificaties) en het naamtype ‘Interchangeable Component Group (ICG)’ te selecteren. De
informatie voert u in in het meertalige veld ‘Remarks’ (Opmerkingen).

De naam van de gegroepeerde bestanddelen moet betekenisvol zijn en indicatief zijn
voor de aanwezige bestanddelen, zodat de hulpdiensten gemakkelijk kunnen nagaan
welke soorten bestanddelen in het definitieve mengsel aanwezig kunnen zijn.

De juridische entiteit (LE) is verplicht de IUCLID-gegevensverzameling aan te maken,
maar dit is niet verplicht voor PCN-doeleinden en er vinden geen controles van deze
informatie plaats. Op dit moment moet een LE worden geselecteerd, bv. uw eigen LE.

6.3.2 Stap 2 – Informatie over de bestanddelen vermelden
Nadat de ICG is aangemaakt in het mengselsamenstellingdocument, verschijnen in de
navigatiestructuur de relevante documenten van de ICG. De onderling uitwisselbare
bestanddelen kunnen dan worden toegevoegd aan het document ‘ICG composition’ (ICGsamenstelling). Onderling uitwisselbare bestanddelen moeten worden geïdentificeerd volgens
de standaardregels voor stoffen of MiM's.
Elk MiM-bestanddeel van een ICG moet worden geïdentificeerd aan de hand van:
i) de naam en de volledige samenstelling (indien beschikbaar); of
ii) de naam en de UFI (indien beschikbaar); of
iii) de naam, de samenstelling zoals vermeld in het SDS en de gegevens van de
leverancier.
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Elk stofbestanddeel van een ICG moet net als elke andere stof worden geïdentificeerd en aan
een referentiestof worden gekoppeld.

Voor de bestanddelen van een ICG is geen concentratie-informatie vereist.

De informatie over de indeling kan worden verstrekt voor de ICG als geheel, met name
wanneer alle bestanddelen precies dezelfde samenstelling hebben. Bij kleine verschillen
(mogelijk op subcategorieniveau), moet voor elk bestanddeel afzonderlijk de indeling worden
opgegeven. De indeling voor de ICG hoeft dan niet te worden opgegeven.
Het is mogelijk informatie over de pH en de toxicologische eigenschappen van de ICG als
geheel (d.w.z. relevant voor alle bestanddelen van de ICG) te verstrekken, maar dit is niet
wettelijk verplicht.
Informatie over de concentratie moet voor de ICG als geheel worden verstrekt, en niet voor
de gegroepeerde afzonderlijke bestanddelen in de ICG. Indien de concentratie van de
afzonderlijke onderling uitwisselbare bestanddelen bekend is, mogen deze niet als onderdeel
van een ICG worden aangemeld.
Een als ICG gemarkeerd MiM kan geen bestanddeel omvatten dat daarnaast is
gemarkeerd als:
•
•

•

standaardformule;
algemene bestanddeelidentificatie;
een andere groep van onderling uitwisselbare bestanddelen.
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6.4 Via een kennisgeving aanmelden van brandstofmengsels
Net als mengsels die overeenkomen met een standaardformule (SF), kunnen bepaalde
brandstoffen (de brandstoffen in tabel 3 van bijlage VIII) ook afwijken van de
standaardinformatievereisten. Voor toegestane brandstoffen kan informatie over de
samenstelling worden verstrekt op basis van het veiligheidsinformatieblad (en daarnaast alle
andere beschikbare informatie over de samenstelling).

6.4.1 Stap 1 – De brandstof identificeren
Identificeer de brandstof op het hoofdmengselniveau in de rubriek ‘Other identifiers’ (Overige
identificaties) door in het veld Name type ‘Fuels’ (Brandstoffen) te selecteren en de
desbetreffende brandstofnaam uit de keuzelijst te selecteren.

6.4.2 Stap 2 – Brandstofbestanddelen toevoegen
Voeg in het (hoofd)mengselsamenstellingdocument elk bestanddeel toe door een nieuw item
aan te maken en de informatie voor het bestanddeel te verstrekken door in het veld ‘Name’
het bestanddeeltype (stof of mengsel) te selecteren.
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6.4.3 Stap 3 – Bestanddelen identificeren
Voor alle gerapporteerde stoffen moet een naam, een link naar een referentiestofdocument en
indelingsinformatie worden verstrekt.

6.4.4 Stap 4 – Informatie over de samenstelling invullen
Vul het vak ‘Set values’ (Waarden instellen) in met de samenstellingsgegevens voor elk
bestanddeel en selecteer het vakje ‘Standard Formula (SF) component’. Vul ook de overige
rubrieken van de kennisgeving in.

De bestanddelen moeten als ‘Standard Formula (SF) component’ worden gemarkeerd,
zodat mag worden afgeweken van de regels voor de controle van de normale
concentratiebereiken.
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7. Andere overwegingen voor speciale mengsels
Deze paragraaf gaat onder meer in op:
•

Producten die uit meerdere componenten bestaan

•

Combinaties van mengsel/voorwerp

7.1 Producten die uit meerdere componenten bestaan opgeven
Producten die uit meerdere componenten bestaan zijn producten die een aantal verschillende
mengsels bevatten (bv. reagentia, testkits, vaatwastabletten, enz.), waarbij van elk mengsel
afzonderlijk kennisgeving moet worden gedaan met zijn eigen unieke formule-identificatie
(UFI).
Via de rubriek ‘UFI and other identifiers’ kunt u aangeven dat bepaalde mengsels (waarvan
afzonderlijk kennisgeving is gedaan) behoren tot hetzelfde (meercomponenten)product door
een PCN-meercomponentenproductidentificatie op te geven.
De PCN-meercomponentenproductidentificatie:
•

kan worden gebruikt in alle kennisgevingen met betrekking tot hetzelfde
meercomponentenproduct;

•

wordt niet gecontroleerd door de validatieregels;

•

kan worden gebruikt zoals relevant voor de kennisgever, bv. een bestaande identificatie
(bv. UFI van het andere mengsel, handelsnaam van het meercomponentenproduct); of
een nieuwe identificatie (bv. een universele unieke identificatie (UUID)).

Als uw mengsel/product onderdeel is van een product dat uit meerdere componenten
bestaat, moet bovendien alle relevante informatie (bv. over het mengsel dat bij gebruik
wordt aangemaakt) in het veld toxicologische informatie worden vermeld. In dat geval
moet duidelijk zijn welke informatie betrekking heeft op het mengsel en welke op het
meercomponentenproduct.
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7.2 Een combinatie van mengsel en voorwerp opgeven
Sommige mengsels worden in combinatie met voorwerpen in de handel gebracht en moeten
wellicht worden aangemeld. Een schoonmaakdoekje is bijvoorbeeld een voorbeeld van een
combinatie van een mengsel en een voorwerp (dat fungeert als drager).

Beoordeel uw object aan de hand van de criteria in hoofdstuk 2 van het Richtsnoer over
vereisten voor stoffen in voorwerpen.

Het opgeven van combinaties van mengsel en voorwerp wordt niet ondersteund door het
PCN-formaat. Het is echter mogelijk deze informatie op te nemen in de documenten voor de
verpakking, bijvoorbeeld door een afbeelding bij te voegen.

Richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen
https://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-reach.
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8. Gegroepeerde indieningen (voor mengsels die alleen
verschillen in geurstofbestanddelen)
Voor verschillende mengsels kan een gegroepeerde indiening (GS) worden opgesteld op
voorwaarde dat:
i)

alle mengsels dezelfde samenstelling hebben, met uitzondering van bepaalde
geurstoffen onder specifieke voorwaarden (en waarbij de totale concentratie van de
verschillende geurstoffen in elk mengsel niet meer dan 5% bedraagt).

ii) de opgegeven concentraties/bereiken voor elk bestanddeel hetzelfde is (met
uitzondering van bepaalde geurstoffen);
iii) alle mengsels in de groep op dezelfde wijze zijn ingedeeld voor gevaren voor de
gezondheid en fysische gevaren.
De onderstaande rubrieken gaan specifiek in op een gegroepeerde indiening. Het dossier moet
alle in bijlage VIII vereiste informatie bevatten, voor zover van toepassing en toegelicht in de
voorgaande rubrieken.

8.1 Stap 1 – stel het juiste indieningstype in
Vink in de ontwerp-dossierheader bij ‘Submission type’ ‘Group submission’ aan.

Een enkel mengsel dat onder verschillende mengsel-/productgegevens, bv.
handelsnamen, UFI’s, in de handel wordt gebracht, is een standaardindiening. NB:
standaardkennisgevingen kunnen meerdere productinformatiedocumenten bevatten,
zoals beschreven in paragraaf 5.5.
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8.2 Stap 2 – vermeld informatie over de samenstelling van de afzonderlijke
mengsels
Voor een gegroepeerde indiening zijn meerdere mengselsamenstellingdocumenten vereist. Er
moet een afzonderlijk mengselsamenstellingsdocument worden aangemaakt om de
samenstelling van elk mengsel dat in de kennisgeving is opgenomen te kunnen weergeven.

Alle bestanddelen (stoffen of MiM’s) worden aan elk mengselsamenstellingdocument
toegevoegd. Hierbij kunt u de functie ‘Copy data from …’ gebruiken zodat gemeenschappelijke
bestanddelen niet telkens opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Daarom is het mogelijk om
eerst een document aan te maken dat alleen de gemeenschappelijke samenstelling bevat en
daarvan zoveel kopieën te maken als het aantal in de groep op te nemen mengsels (zie
paragraaf 4.3.4.3). Vervolgens kunnen aan elk relevant samenstellingsdocument de specifieke
niet-gemeenschappelijke bestanddelen worden toegevoegd.

Voor alle stofbestanddelen en MiM-stofbestanddelen moet een link naar een
referentiestof en de indelingsinformatie worden verstrekt.

De ‘Function’ van het geurstofbestanddeel moet worden gespecificeerd als ‘Perfume’. De
concentraties moeten worden opgegeven als een exacte concentratie (d.w.z. ‘Typical
concentration’ (Typische concentratie)) of als een ‘Concentration range’ (Concentratiebereik).

86

PCN-wegwijzer – versie 5.1

8.3 Stap 3 – voor elk mengsel productinformatie invoeren en koppelen
In een gegroepeerde indiening moet één productinformatiedocument worden aangemaakt dat
gekoppeld is aan elke mengselsamenstelling waarop het betrekking heeft:

Het selecteren en koppelen van de mengselsamenstelling aan een productinformatiedocument
doet u in het veld ‘For a group submission, specify to which mixture it applies’ (Specificeer
voor een gegroepeerde indiening op welk mengsel deze van toepassing is).

Elk productinformatiedocument kan slechts aan één mengselsamenstelling worden gekoppeld.
Zelfs als dezelfde productinformatie van toepassing is op verschillende
mengselsamenstellingen, moeten er dus meerdere documenten worden aangemaakt.

8.4 Stap 4 - enkele of meerdere informatiedocumenten opnemen en
koppelen
Daarnaast kunnen meerdere documenten worden aangemaakt voor:
i)

Indeling en etikettering

ii) Toxicologische informatie
iii) pH
Het is altijd noodzakelijk om met behulp van het specifieke veld aan te geven op welke
mengselsamenstelling de specifieke record betrekking heeft. NB: in deze gevallen kan een
enkel document gekoppeld zijn aan een of meer mengsels. Als dezelfde informatie van
toepassing is op verschillende mengselsamenstellingen, kunnen deze dus allemaal in hetzelfde
veld worden geselecteerd.
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8.4.1 Indeling en etikettering opgeven in de gegroepeerde indiening
Voor gegroepeerde indieningen kunnen meerdere Indeling en etikettering (C&L)-documenten
worden gerapporteerd (bijvoorbeeld als de indeling voor milieugevaren voor de mengsels van
de groep verschillend is en de indiener beslist deze informatie te verstrekken).

Hetzelfde C&L-document kan worden gekoppeld aan meerdere samenstellingen van
dezelfde gegroepeerde indiening.

8.4.2 Toxicologische informatie opgeven in de gegroepeerde indiening
In het geval van gegroepeerde indieningen kunnen in voorkomend geval meerdere
toxicologische informatiedocumenten worden gerapporteerd. Elk document moet worden
gekoppeld aan de desbetreffende mengselsamenstelling. Het is ook mogelijk één document te
koppelen aan meerdere samenstellingen door deze in het specifieke veld te selecteren.
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8.4.3 pH opgeven in de gegroepeerde indiening
Er kunnen een of meer pH-documenten worden gerapporteerd. Elk document moet worden
gekoppeld aan de desbetreffende mengselsamenstelling. Het is ook mogelijk één document te
koppelen aan meerdere samenstellingen door deze in het specifieke veld te selecteren.
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9. Een PCN-dossier valideren en aanmaken
Alvorens een dossier aan te maken, is het raadzaam eerst met behulp van de functie ‘Validate’
(Valideren) de gegevensverzameling te controleren op fouten of ontbrekende informatie. Deze
functie voert een aantal controles uit volgens een reeks voorgedefinieerde regels om na te
gaan of u de informatie hebt verstrekt zoals verwacht.

De functie ‘Validate’ toont het resultaat van de controle in een ‘Validation assistant report’ als:
i)

‘Succeed’ (Succesvol): er zijn geen regels geactiveerd

ii)

‘Succeed with warnings’ (Succesvol met waarschuwingen): de kwaliteitsregel is
geactiveerd, aangeduid met een oranje !

iii)

‘Fail’ (Mislukt): er is een bedrijfsregel geactiveerd, aangeduid met een rode X

Als er geen regels worden geactiveerd, geeft het ‘Validation assistant report’ een melding dat
het systeem bij indiening aanvullende controles uitvoert.

Door de aanvullende controles in het ECHA Submission portal kan na indiening van de
informatie een regel worden geactiveerd, zelfs als het ‘Validation assistant report’ vóór
de indiening succesvol als resultaat had. Deze portaalregels controleren de consistentie
tussen de informatie die de gebruiker indient en de informatie die al in de databank is
opgenomen (bijvoorbeeld van eerdere indieningen door dezelfde gebruiker of door
andere gebruikers).
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9.1 Validation assistant report (Validatieassistentrapport)
Het gegenereerde ‘Validation assistant report’ heeft twee tabbladen: een voor fouten
(aangeduid als ‘Submission Checks’ (Indieningscontroles)) en een voor waarschuwingen
(aangeduid als ‘Quality checks’ (Kwaliteitscontroles)). Elk tabblad geeft aan hoeveel regels zijn
geactiveerd en u kunt tussen beide lijsten wisselen om de resultaten te bekijken.

9.2 Indieningscontroles
Een fout bij een indieningscontrole betekent dat het dossier niet door het systeem wordt
aanvaard en ook niet aan de autoriteiten wordt doorgegeven. Aanbevolen wordt de delen van
het dossier die actie vereisen te controleren door op de fout-hyperlink te klikken in het
‘Validation assistant report’ en waar nodig wijzigingen aan te brengen.

Als uw eerste indiening mislukt, dan blijft deze indiening nadat de correcties zijn
aangebracht en een nieuw dossier is aangemaakt een eerste indiening en geen
actualisering.
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9.3 Kwaliteitscontroles
Een kwaliteitscontrole dient als waarschuwing of herinnering dat er sprake kan zijn van
tekortkomingen of inconsistenties. Dit kan echter niet door het systeem worden beoordeeld en
is per geval verschillend. Deze regels staan een succesvolle indiening niet in de weg. Met
andere woorden: kennisgevingen die Successful with warnings zijn, zullen naar de betrokken
aangewezen instanties worden verzonden, samen met het ‘Validation assistant report’ met een
beschrijving van de vermelde waarschuwingen.
Er moet echter worden nagegaan of het nodig is de informatie te herzien en eventueel te
corrigeren.
Een ‘Validation assistant report’ met waarschuwingen kan in een later stadium leiden tot
verdere verzoeken om verduidelijking van de lidstaten. U kunt echter geldige redenen
hebben om de waarschuwing te negeren.

Waarschuwingen hoeven niet noodzakelijkerwijs te worden gecorrigeerd. Het is aan de
indieners om te beoordelen of er correcties nodig zijn.

Zie voor een volledige lijst van alle regels, d.w.z. de regels waarop in
de IUCLID en het portaal wordt getoetst, de meest recente versie van
de Validatieregels voor kennisgevingen aan gifcentra
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/poison-centres-notificationformat
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9.4 Een dossier aanmaken
De functie ‘Create dossier’ (Dossier aanmaken) is te vinden op de mengselpagina. Door daarop
te klikken, komt u op de ontwerp-dossierheader, waarvan u de details kunt controleren.

Door nogmaals te klikken, wordt het dossier succesvol aangemaakt of verschijnt er een bericht
dat er een aantal regels (fouten) zijn die moeten worden opgelost.

Na aanmaak van het dossier verschijnt er een paars slotje.

Werkt u in IUCLID Cloud, dan is er ook de optie ‘Proceed to submission’ (Ga verder met
indiening).
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10. De dossierrapport- en -exportfuncties
Door in het dossier te klikken op de drie puntjes ‘…’, wordt een venster met verschillende
functies geopend. Voor PCN zijn ‘Export to i6z’ (Naar i6z exporteren) en ‘Generate report’
(Rapport genereren) het meest van belang.

10.1 Een dossier (of gegevensverzameling) exporteren
U kunt één dossier of gegevensverzameling lokaal exporteren door op de drie puntjes ‘...’ in de
linkerbovenhoek te klikken en ‘Export to i6z’ te selecteren. Misschien wilt u het dossier een
betekenisvolle naam geven in verband met het dossierbeheer.
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10.1.1 Bulksgewijs exporteren (gegevensverzamelingen of dossiers)
Stof- en mengselgegevensverzamelingen en dossiers kunnen afzonderlijk of bulksgewijs
worden geëxporteerd door het vakje naast elk item aan te vinken. NB: elk item moet
afzonderlijk worden geselecteerd, er is geen functie ‘Select/deselect all’ (Alles
selecteren/deselecteren).
Na selectie van ‘Export’ wordt het vak ‘Export settings’ (Exportinstellingen) geopend (u kunt de
geëxporteerde informatie wijzigen) en kunt u de geselecteerde items naar een zip-bestand
exporteren.
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10.2 Een rapport genereren voor PCN
Als u in het dossier op ‘Generate report’ (Rapport genereren) klikt, verschijnt er een lijst van
de beschikbare rapporttypes in IUCLID.

Het selecteren van ‘PCN Dossier Viewer’ genereert een webrapport met tabbladen voor de
verschillende delen van het dossier.
NB: het HTML-rapport (volledig of geselecteerd deel) kan als pdf worden afgedrukt met
behulp van de beschikbare browserinstellingen.
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11. Actualiseringen maken
Nadat een dossier is aangemaakt en succesvol is ingediend, is het mogelijk de mengsel/productgegevensverzameling te actualiseren en een geactualiseerd dossier aan te maken.
Actualisering van een mengsel-/productgegevensverzameling is mogelijk door:
i)

overschrijving van de eerdere gegevensverzameling;

ii)

aanmaak van een ‘Clone’ (Kloon) van de eerder opgestelde gegevensverzameling en
deze dienovereenkomstig bewerken;

iii)

aanmaak van een nieuwe mengsel-/productgegevensverzameling en nieuwe
informatie invoeren, dan wel eerder opgestelde informatie kopiëren.

De taakhouder moet ervoor zorgen dat de betrokken aangewezen instanties te allen tijde
beschikken over een geldige en actuele kennisgeving van het mengsel zoals het in de
handel wordt gebracht.

11.1 Wanneer de indiening een actualisering is
Open in de desbetreffende mengselgegevensverzameling de ontwerp-dossierheader en selecteer
‘Update’ (Actualiseren). Als ‘Initial notification’ (Eerste kennisgeving) is geselecteerd, vinkt u dit uit
om de volledige lijst van kennisgevingstypen te activeren en selecteert u ‘The submission is an
update’ (De indiening is een actualisering). Bij een actualisering voor een kennisgeving waarvoor
geen nieuwe UFI nodig is, wordt de indiening als een actualisering beschouwd.

11.1.1 Actualiseringen – veld ‘Justification’ (Motivering)
Voor een geactualiseerde indiening is altijd een motivering vereist. In de beschikbare keuzelijst
staat een beperkt aantal redenen voor actualisering.
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11.1.2 Actualiseringen – veld ‘Remarks’ (Opmerkingen)
Eventuele aanvullende informatie over de actualisering kunt u kwijt in het veld ‘Remarks’. NB:
het vrijetekstveld is er in alle relevante talen.

Het veld ‘Remarks’ kan worden gebruikt om aanvullende nuttige informatie te verstrekken
wanneer:
-

de algemene motivering ‘Correction of error’ (Correctie van fout) is geselecteerd. Aan
de hand van de aanvullende informatie kan de lezer gemakkelijk de nieuwe of
gecorrigeerde informatie vinden;

-

een ‘Change in mixture composition without requiring a new UFI’ (Wijziging in
mengselsamenstelling zonder dat een nieuwe UFI nodig is) is geselecteerd. De
aanvullende informatie maakt duidelijk dat de geurstofbestanddelen zijn gewijzigd in
mengsels binnen een gegroepeerde indiening.

11.1.3 Actualiseringen – ‘Other update reasons’ (Overige redenen voor
actualisering)
Het kan ook zijn dat een reden voor actualisering niet in de keuzelijst staat, bijvoorbeeld een
wijziging in de contactpersoon voor noodgevallen of een nieuw type verpakking. Vermeld in
dat geval de reden in het vrijetekstveld voor elke relevante taal (d.w.z. zoals aangegeven in de
ontwerp-dossierheader).

98

PCN-wegwijzer – versie 5.1

11.1.4 Toelichting op de actualiseringstypen
Voor sommige actualiseringen, vermeld in bijlage VIII, deel B, punt 4.1, moet u de
kennisgeving actualiseren alvorens het gewijzigde mengsel in de handel te brengen. Zie
hiervoor het Richtsnoer inzake bijlage VIII: https://echa.europa.eu/nl/guidancedocuments/guidance-on-clp
Deze in bijlage VIII, deel B, punt 4.1, vermelde redenen voor actualisering zijn ook terug te
vinden in de beschikbare keuzelijst en zijn:
•

‘Change in the mixture classification’ (Wijziging in de mengselindeling);

•

‘Change in the product identifier’ (Wijziging in de productidentificatie);

•

‘New toxicological information available’ (Nieuwe toxicologische informatie
beschikbaar).

Andere in de keuzelijst beschikbare redenen zijn:
•

‘Cease product from the market’ (Product is van de markt gehaald) – zie paragraaf
5.5.2.5 over de wijze waarop stopgezette markten moeten worden opgegeven in de
rubriek productinformatie. Daarnaast kan in het veld ‘Remarks’ (Opmerkingen) voor
actualiseringsmotiveringen worden vermeld op welke marktgebieden de actualisering
betrekking heeft.

•

‘Re-place product on the market’ (Product opnieuw op de markt brengen) –
wanneer bv. een eerder stopgezet product opnieuw op de markt wordt gebracht.

•

‘Change in the mixture composition without requiring a new UFI’ (Wijziging in
mengselsamenstelling zonder dat een nieuwe UFI nodig is) - bv. bij een actualisering
van een standaardindiening voor een groep (en vice versa).

•

‘Correction of error’ (Correctie van fout) – bij invoering van ongeldige informatie in
een bestaande kennisgeving, bv. een verkeerd telefoonnummer. Beschrijf in het veld
‘Remarks’ (Opmerkingen) voor actualiseringsmotiveringen wat de fout was.

•

‘Correction/deletion of trade name’ (Correctie/schrapping van de handelsnaam) –
bv. bij verkeerde spelling van de handelsnaam of invoering van de onjuiste
handelsnaam.

•

‘Expansion of market area’ (Uitbreiding van het marktgebied) – u kunt hier nieuwe
marktgebieden opgeven, maar verwijdering van marktgebieden uit een kennisgeving is
niet mogelijk. In dit geval wordt een kwaliteitsregel geactiveerd.
Sommige valideringscontroles kunnen pas plaatsvinden nadat het indieningsproces is
gestart, met name in het geval van actualiseringen.
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11.2 Wanneer de indiening een ‘New notification after a significant change
of composition’ (Nieuwe kennisgeving na een belangrijke wijziging in
samenstelling) is
Wanneer de mengselsamenstelling de in bijlage VIII bij de CLP vastgestelde toegestane
grenswaarden overschrijdt, zal dit standaard leiden tot twee chemisch verschillende mengsels
op de markt. In dat geval moet u een kennisgeving indienen voor de nieuwe samenstelling
(met een nieuw PCN-nummer), d.w.z. een ‘New notification after a significant change in
composition’.
Daarnaast moet de kennisgeving verwijzen naar het vorige PCN-nummer als het ‘Related PCN
number’ (Gerelateerd PCN-nummer) en moet u een nieuwe UFI toewijzen, deze in de
kennisgeving opgeven en op het product vermelden. Deze identificaties zijn te vinden in de
rubriek ‘UFI and other identifiers’ (UFI en overige identificaties).

U moet ook het PCN-nummer van de vorige gerelateerde indiening opgeven. Dit
wordt het ‘Related PCN number’.
In een kennisgeving is slechts één ‘Related PCN number’ toegestaan. Indien het
mengsel meerdere belangrijke wijzigingen in samenstelling van het mengsel
ondergaat, mag daarom alleen het laatste vorige PCN-nummer als ‘Related PCN
number’ worden opgegeven.
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12. In het ECHA Submission portal werken
Het ECHA Submission portal biedt bedrijven een onlineplatform voor het uploaden dan wel
indienen en inzien dan wel beheren van kennisgevingen aan gifcentra voor de aangewezen
instanties en hun gifcentra.

12.1 Een dossier uploaden
Een dossier (.i6z-bestand) uploaden doet u:
I.
II.

direct vanuit de IUCLID Cloud, d.w.z. door te klikken op ‘Proceed to submission’ (Ga
verder met indiening); of
handmatig in het ECHA Submission portal via de functie ‘Browse’ (Bladeren).

12.1.1 Verder gaan met indiening vanuit ECHA Cloud
Door op ‘Proceed to submission’ te klikken, wordt het dossier automatisch geüpload in het
ECHA Submission portal.

12.1.2 Uploaden in het ECHA Submission portal
Selecteer in het deel CLP Poison Centres Notification ‘Submit a IUCLID dossier’ (Een IUCLIDdossier indienen) om naar de pagina Upload and submit van het Portal dashboard te gaan.
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12.2 Indienen
Na het uploaden dient u het dossier in door op de knop ‘Submit’ (Indienen) te klikken. Zo
nodig kan het dossier uit het uploaddeel worden verwijderd.

Na een succesvolle indiening wijst het indieningssysteem automatisch een ‘Submission number’
(Indieningsnummer) toe. Met dit nummer kunt u een indiening volgen of monitoren als er tijdens
het indieningsproces problemen zijn.

Er is een proefomgeving voor testdoeleinden. Controleer of u de juiste omgeving
gebruikt voordat u uw testdossiers indient.
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12.3 Het indieningsrapport controleren
Voor elke indiening wordt een indieningsrapport gegenereerd met een overzicht van de status
en de context van de indiening.
Het ECHA Submission portal verzendt na een indiening geen communicatie over de
kennisgeving. Controleer in het indieningsrapport de indieningsstatus en de
indieningsevenementen.
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12.3.1 In het indieningsrapport vervatte informatie
Het ‘Submission report’ (Indieningsrapport) bevat de status van de indiening, het
indieningsnummer, de IUCLID-versie van het ingediende dossier en de gegevens (naam en
UUID-nummer van de juridische entiteit) van de indienende juridische entiteit. Het
indieningsrapport bevat daarnaast de volgende informatie:
Indieningsstatus
Status

Beschrijving

Succeeded (Succesvol)

De status succesvol betekent dat alle geautomatiseerde
validatieregels met succes zijn doorlopen en dat het dossier
is doorgestuurd naar de aangewezen instantie. Er wordt geen
validatierapport gegenereerd.

Succeeded (with warnings)
(Succesvol (met
waarschuwingen))

Succesvol (met waarschuwingen) betekent dat sommige
kwaliteitsregels zijn geactiveerd en zichtbaar zijn in het
validatierapport.

Failed (Mislukt)

Mislukt betekent dat u de fout in uw kennisgeving zoals
aangegeven in het validatierapport moet verhelpen en u
opnieuw moet indienen naargelang van het type
kennisgeving (zie paragraaf 4.2.3).

Pending (In behandeling)

In behandeling betekent dat de indiening nog niet is
verwerkt. Probeer de indieningsrapportpagina te verversen
als u deze melding langer ziet. Dien niet opnieuw in.

Disabled (Gedeactiveerd)

Gedeactiveerd betekent dat de indiening is gedeactiveerd,
maar zichtbaar blijft voor de juridische indiener en de
betrokken aangewezen instanties.

Submission information (Indieningsinformatie): de gegevens en metagegevens voor de
indiening die door de indiener zijn ingevoerd (bv. mengsel- of dossiernaam) of door het
systeem zijn gegenereerd (bv. dossier-UUID).
Product information (Productinformatie): een overzicht van de gebruiksvormen, de
handelsnamen en de UFI-codes.
Recipients (Afnemers): alle lidstaten die in de kennisgevingen zijn vermeld (in de ontwerpdossierheader)
Submission events (Indieningsgebeurtenissen): tijdstempel van de belangrijkste
gebeurtenissen, zoals wanneer het dossier is ingediend, wanneer de indiening de
validatiecontroles heeft doorlopen (succesvol/mislukt) en wanneer het dossier door de
desbetreffende afnemers is ontvangen.
Submission history (Indieningsgeschiedenis): te gebruiken om alle indieningen met
betrekking tot een bepaald PCN-nummer te volgen. Dit is met name nuttig wanneer er
actualiseringen zijn gedaan, en zelfs wanneer er een nieuwe kennisgeving is gedaan naar
aanleiding van een belangrijke wijziging in samenstelling.
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12.3.2 Het indieningsrapport opslaan
Met behulp van de standaardfunctie van uw browser kan het indieningsrapport worden
opgeslagen en afgedrukt in pdf als u bv. een kennisgevingsbewijs nodig hebt.
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12.4 Validatierapport in Submission portal en opnieuw indienen na
mislukte indiening
Aangezien het systeem bij indiening aanvullende controles doet, is het mogelijk dat dit een
validatieregel (‘BRXXX’) of kwaliteitsregel (‘QLTXXX’) activeert.
Het ECHA Submission portal maakt een ‘Validation report’ (Validatierapport) aan. Het
indieningsrapport bevat de link naar dit rapport. Wanneer het validatierapport de
indieningsstatus ‘Succeeded with warnings’ heeft, wordt het ook doorgestuurd naar de
aangewezen instantie.
Als een validatie- of kwaliteitscontrole mislukt is en u aanvullende ondersteuning van de
helpdesk nodig hebt, zorg er dan voor dat u het specifieke nummer van de regel
vermeldt. Het is ook nuttig om screenshots van de meldingen bij te voegen die de regel
hebben geactiveerd.

Zie voor een volledige lijst van alle regels de meest recente versie van
de Validatieregels voor kennisgevingen aan gifcentra
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/poison-centres-notificationformat
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12.5 Kennisgevingen aan gifcentra opzoeken in het Submission portal
Alle indieningen van de actieve juridische entiteit zijn te vinden via de zoekpagina. Elke
indiening krijgt een indieningsnummer.
•

In te voeren zoekcriteria kunnen bv. zijn: indieningsnummer, PCN-nummer, UFI,
indieningsstatus, enz.

•

U kunt sorteren met de functie ‘Sort by’ (Newer first (Nieuw naar oud) of Older first
(Oud naar nieuw)).

•

Als er meerdere pagina’s met zoekresultaten zijn, is het ook mogelijk door de pagina’s
te scrollen.
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Het indieningsnummer is een link naar het indieningsrapport voor een bepaalde indiening. De
verschillende symbolen geven aan of de indiening een eerste of geactualiseerde indiening is, of
de status succesvol () of mislukt () heeft. U kunt zien wat het symbool betekent door over
het symbool in de applicatie te bewegen.

Type kennisgeving

Beschrijving

Initial Submission (Eerste

Er moet voor een kennisgeving altijd een succesvolle eerste
indiening bestaan.

indiening)
Update Submission
(Geactualiseerde indiening)

Van een geactualiseerde indiening is sprake wanneer er
bepaalde wijzigingen zijn aangebracht die geen invloed
hebben op de samenstelling van het mengsel.

New notification after a change
in composition (Nieuwe
kennisgeving na een wijziging in

Een nieuwe kennisgeving na een wijziging in samenstelling
blijft gekoppeld aan de vorige mengselsamenstelling (via het
vorige PCN-nummer).

samenstelling)

12.5.1 Zoekresultaten van het portaal naar Excel exporteren
In de rechterbovenhoek van de zoekpagina vindt u de functie ‘Export to Excel’ (Naar Excel
exporteren). Dit exporteert specifieke informatie over het dossier.
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12.6 Verzoek om een indiening in het ECHA Submission portal te
deactiveren
Het is mogelijk een succesvol ingediend dossier in het ECHA Submission portal te deactiveren.
Een ingediend dossier deactiveren kan nodig zijn omdat een bedrijf:
•

verkeerde informatie heeft verstrekt die niet kan worden verwijderd of volledig
vervangen vanwege bestaande validatieregels voor actualiseringen;

•

het verkeerde indieningstype heeft ingediend, bv. een nieuwe kennisgeving voor een
belangrijke wijziging in samenstelling in plaats van een actualisering van een bestaande
kennisgeving met dezelfde samenstelling;

•

per abuis een testdossier in de productieomgeving heeft ingediend;

•

een indiening heeft gedaan vanuit het verkeerde juridische entiteit-account, bv. als
consultant.

De deactiveringsfunctie is alleen voor gebruik in specifieke omstandigheden,
namelijk wanneer onjuiste gegevens zijn ingediend die niet via een
actualisering kunnen worden gecorrigeerd.
Gedeactiveerde indieningen mogen niet worden verward met het van de markt
halen van een product.

De functie ‘Disable submission’ (Indiening deactiveren) is te vinden in het indieningsrapport via
de drie puntjes ‘…’. Alleen de meest recente geldige indiening, bv. als de kennisgeving is
geactualiseerd, biedt deze functie.

Voor geactualiseerde indieningen is het alleen mogelijk de meest recente indiening
te deactiveren. Daarom moet u overwegen of u de eerste indiening ook moet
deactiveren nadat u de geactualiseerde indieningen hebt gedeactiveerd.
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Nadat op ‘Disable submission’ (Indiening deactiveren) is geklikt, moet u een reden selecteren
uit de verstrekte lijst.

Vóór activering van de functie ‘Disable’ (Deactiveren) moet u ook verklaren dat u de mogelijke
reglementaire gevolgen hebt gelezen en begrepen. De voorwaarden voor de diensten en het
gebruik van het ECHA Submission portal zijn in alle EU-talen beschikbaar:
https://echa.europa.eu/nl/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services

Bij het deactiveren van een indiening is het de verantwoordelijkheid van het bedrijf
om downstreamklanten in kennis te stellen voor wie de deactivering gevolgen kan
hebben. Er is geen communicatie om deze bedrijven die naar dergelijke
indieningen verwijzen hiervan in kennis te stellen.
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Zodra het verzoek Indiening deactiveren [indieningsnummer] is gedaan, krijgt het verzoek ook
een indieningsnummer.

Gedeactiveerde indieningen worden dienovereenkomstig in de Submission status gemarkeerd
als ‘Disabled’ (Gedeactiveerd, aangeduid met het cirkel-backslash-symbool). Ze blijven echter
zichtbaar en toegankelijk voor aangewezen instanties en gifcentra.

U kunt uw gedeactiveerde indieningen in het ECHA Submission portal volgen met behulp van
de zoekfunctie door te filteren op ‘Disabled’ (Gedeactiveerd) of door te zoeken op het
‘Submission number’ (Indieningsnummer) van het verzoek.
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De informatie over gedeactiveerde indieningen is zichtbaar in twee indieningsrapporten.
i)

het indieningsrapport van de succesvol gedeactiveerde indiening: ‘Disabled’
(tekst of symbool) verschijnt in de Submission status; Submission events;
Submission graph; en Submission history.

112
ii)

PCN-wegwijzer – versie 5.1
het indieningsrapport van het ‘Request to disable’ (Verzoek om te
deactiveren): De indieningsstatus zal ‘Succeeded’ (Succesvol) aangeven als het
deactiveringsverzoek succesvol is verwerkt; de indieningsinformatie vermeldt welke
indiening is gedeactiveerd en de ‘Reason for disabling’ (Reden van deactivering,
geselecteerd uit de keuzelijst); ‘Submission events’ (Indieningsvoorvallen),
‘Submission graph’ (Indieningsschema) en ‘Submission history’
(Indieningsgeschiedenis) zullen verwijzen naar de gedeactiveerde indiening.
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Aanhangsel 1. Instructies: een vreemde gebruiker
instellen
Hieronder volgt een voorbeeld van het instellen van een ‘Foreign user’ (Vreemde gebruiker) in
ECHA Accounts.
Een vreemde gebruiker is in wezen een externe gebruiker (d.w.z. een derde gebruiker) die door
de beheerder van juridische entiteiten van een bedrijf is aangesteld om namens hem te
handelen, bv. in de IUCLID Cloud en het ECHA Submission portal.
In het kader van deze handleiding kan een vreemde gebruiker namens het bedrijf handelingen
verrichten, zoals het opstellen en indienen van kennisgevingen aan gifcentra.
Een vreemde gebruiker toegang verlenen kan vertrouwelijke gegevens prijsgeven.
Het is van belang dat bedrijven het eens worden over de reikwijdte van de
toegang en hoe met de vertrouwelijke informatie wordt omgegaan.

Aan de hand van een voorbeeld wordt hieronder stapsgewijs uiteengezet hoe u in ECHA Accounts
een vreemde gebruiker kunt instellen.
Stap 1. Een consultancybedrijf stuurt de gebruikersnaam van zijn ECHA-account
(SafeConsults) en de juridische entiteit-UUID naar de taakhouder, d.w.z. de juridische
indiener, Purple Haze Chemicals. Dit vindt plaats buiten ECHA Accounts.

Stap 2. De taakhouder Purple Haze Chemicals klikt op ‘Add foreign user’ (Vreemde gebruiker
toevoegen) en dit activeert de driestaps-wizard om SafeConsults als vreemde gebruiker toe te
voegen aan zijn profiel als juridische entiteit.
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In de eerste stap van de wizard voert Purple Haze Chemicals de gebruikersnaam en de UUID in
die hem door de consultant werden toegezonden.

In de tweede wizardstap wordt het gebruikersprofiel gedefinieerd door toevoeging van de
gebruikersrollen overeenkomstig de voorkeuren van Purple Haze Chemicals, bv. de te
gebruiken dienst (Cloud of Portal) en de rechten (volledige toegang of alleen lezen).

In de derde en laatste stap van de wizard verschijnt er voordat het invullen wordt afgerond
een waarschuwingsmelding.

Bij gebruik van lokale IUCLID-installaties moet de firma X, nadat zij de
gegevens van haar vreemde gebruiker-consultant in ECHA Accounts heeft
toegevoegd, haar eigen informatie over de juridische entiteit exporteren en in
IUCLID-formaat naar de consultant sturen.
De consultant importeert het juridische-entiteitsbestand in zijn eigen IUCLIDsysteem, waarna hij een kennisgeving genereert en deze toewijst aan de juridische
entiteit van de taakhouder. De consultant schakelt over op de juridische entiteit
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van de taakhouder in het ECHA Submission portal wanneer het dossier klaar is om
te worden ingediend.

Stap 3. Purple Haze Chemicals kan nu de gegevens van de vreemde gebruiker-consultant
bekijken in de lijst van juridische entiteit-gebruikers. NB: het consultancybedrijf zal in ECHA
Accounts ook de lijst van juridische entiteiten voor wie zij werken kunnen zien.

Stap 4: De ECHA Cloud services en het ECHA Submission portal hebben dezelfde opties in de
bovenste balk. De consultant kan hier de juridische entiteit selecteren namens wie hij handelt
door ‘Switch legal entity’ (Verandering van juridische entiteit) te selecteren. De vreemde
gebruiker ziet alleen de gegevens die relevant zijn voor de geselecteerde juridische entiteit.
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Verandering van juridische entiteit is een functie waarmee
gebruikers die tot meer dan een juridische entiteit behoren,
de handelende juridische entiteit kunnen veranderen. De
selectie van de handelende juridische entiteit in de ene
applicatie (bv. ECHA Cloud services) wordt overgenomen in
de andere (bv. ECHA Submission portal), dus gebruikers
hoeven deze handeling maar één keer te doen.
Als een consultant voor veel klanten werkt, kunnen zij deze
functie gebruiken om van de ene klantgegevens naar de
andere te gaan zonder uit en in te loggen.

Stap 5. De consultant kan nu namens de juridische entiteit Purple Haze Chemicals een
dossier opstellen/indienen.

Bij gebruik van lokale IUCLID-installaties genereert de consultant een
kennisgeving en wijst hij deze toe aan de juridische entiteit van de taakhouder. De
consultant schakelt over op de juridische entiteit van de taakhouder in het ECHA
Submission portal wanneer het dossier klaar is om te worden ingediend.

Wanneer de juridische entiteit van de indiener niet overeenkomt met de juridische
entiteit van het dossier, geeft dit de fout BR570 in het validatierapport en mislukt
de indiening.
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Aanhangsel 2. Fout BR570 oplossen en consistentie
in juridische entiteit
De UUID van de juridische entiteit in het PCN-dossier (vermeld in de rubriek Mengselinformatie
en juridische indiener van IUCLID) moet overeenkomen met het UUID-nummer van de
ingelogde gebruiker die op het moment van indiening werkt in het ECHA Submission portal.

Wanneer een bedrijf zijn eigen kennisgevingen opstelt en indient, moeten de juridische
entiteiten in het dossier in theorie al zijn gesynchroniseerd met de juridische entiteit in het
ECHA Submission portal. Bijvoorbeeld in het geval dat:
•

een taakhouder (formuleerder, loonfabrikant, EU-importeur) zonder de hulp van een
derde zijn eigen mengsel via een kennisgeving aanmeldt;

•

een EU-bedrijf dat dezelfde juridische entiteit als zijn EU-dochterbedrijven heeft en
namens hen kennisgevingen opstelt en indient.

Er zijn echter andere scenario’s waarin verschillende juridische entiteiten bij het
kennisgevingsproces betrokken kunnen zijn. Het is daarom van essentieel belang dat alle
partijen zorgen voor een goed beheer van de juridische entiteiten.

De UUID van de juridische entiteit van het bedrijf van de ingelogde gebruiker in
het ECHA Submission portal moet overeenkomen met het UUID-nummer van de
juridische entiteit in het PCN-dossier. Als dat niet het geval is, voldoet het dossier
niet aan de bedrijfsregel BR570.
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A.2.1 Op welke wijze kunnen er inconsistenties in de juridische entiteiten
ontstaan in het dossier en het portaal?
A.2.1.1 Wanneer een derde namens een taakhouder het opstellen en
indienen verricht in het portaal.
Het kan zijn dat een juridische entiteit die een dossier opstelt een andere is dan de juridische
entiteit die wettelijk verplicht is de indiening te doen, waardoor er kans is op inconsistentie in
de juridische entiteiten. Dit zou in de praktijk in de volgende voorbeelden kunnen gebeuren:
•

Een moederbedrijf in de EU dat optreedt namens een dochterbedrijf-taakhouder in de
EU (verschillende juridische entiteiten).

•

Een bedrijf van buiten de EU dat een kennisgeving opstelt namens zijn dochterbedrijftaakhouder in de EU.

•

Een consultant die namens een taakhouder optreedt.

In dergelijke gevallen kan consistentie in de juridische entiteiten in het ECHA Submission
portal en het dossier worden gewaarborgd door een vreemde gebruiker in te stellen en te
zorgen voor een correct beheer van de juridische entiteiten in ECHA Accounts, zie
Aanhangsel 1.
Een vreemde gebruiker kan handelingen verrichten namens het bedrijf dat hem
toestemming geeft om een bedrijfseigen ECHA-account te gebruiken.

A.2.1.2 Wanneer er een tweede juridische entiteit bestaat
In sommige gevallen kan een juridische entiteit onbewust twee verschillende versies van
dezelfde juridische entiteit hebben aangemaakt, dus elk met dezelfde naam maar met een
ander UUID-nummer. Wanneer het systeem controleert of de juridische entiteiten
overeenkomen, vergelijkt het de UUID’s van de juridische entiteiten.
Dit kan gebeuren als een bedrijf eerder een juridische entiteit in IUCLID heeft aangemaakt en
het bestand niet in ECHA Accounts heeft geïmporteerd toen het werd aangemaakt, maar een
nieuwe juridische entiteit heeft aangemaakt.
Wanneer er twee juridische entiteiten met dezelfde naam maar verschillende
UUID's bestaan, kan dit leiden tot bedrijfsregel-fouten vanwege inconsistenties in
de UUID's.

Wijziging van de gegevens van de juridische entiteit is mogelijk in het ECHA Submission portal
of in de IUCLID-kennisgeving.
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A.2.1.3 Gegevens van de juridische entiteit die niet zijn
toegevoegd/geactualiseerd in IUCLID offline

Wanneer een bedrijf IUCLID Desktop Client heeft geïnstalleerd voor offline gebruik in zijn
lokale systemen, moeten alle wijzigingen in juridische entiteiten in ECHA Accounts handmatig
ook in de tool voor het opstellen van dossiers worden doorgevoerd.
Het toevoegen/actualiseren van gegevens van de juridische entiteit in het IUCLID-exemplaar
gaat als volgt:
In het ECHA Submission portal
1. Log in op het ECHA Submission portal van de juridische entiteit waarvoor een wijziging
moet worden doorgevoerd.
2. Selecteer ‘Manage account’ (account beheren) in het menu rechtsboven op het tabblad
gebruiker.
In ECHA Accounts
3. Ga naar ‘My account’, selecteer ‘Legal entity’ en selecteer op de pagina ‘Legal entity’
‘Export’.
4. Sla het .i6z-bestand voor de juridische entiteit lokaal op.

In het dashboard van IUCLID Desktop
5. Open de IUCLID6 Desktop Client. Op de dashboardpagina klikt u op ‘Import’ (Importeren)
of ‘Browse’ (Bladeren) en voegt u het .i6z-bestand voor de juridische entiteit toe dat u in
de vorige stap hebt opgeslagen.
6. Nadat de juridische entiteit succesvol is geïmporteerd, kunt u deze openen en het
UUID-nummer controleren.

PCN-wegwijzer - versie 5.1

121

A.2.1.4 Slecht beheer van S2S-codes in de System-to-system-dienst
Een derde gebruiker, d.w.z. met een andere juridische entiteit, die namens de juridische
indiener via informatie-uitwisseling tussen systemen kennisgevingen opstelt en indient bij het
ECHA Submission portal, doet dit met behulp van de S2S-codes van de juridische indiener.
In de praktijk zouden er in de volgende voorbeelden verschillende juridische entiteiten
verwacht kunnen worden:
•

Wanneer een consultant of andere derde partij optreedt namens de klant

•

Wanneer een binnen of buiten de EU gevestigd moederbedrijf optreedt namens een
dochterbedrijf (verschillende juridische entiteiten). In het geval dat het moederbedrijf
namens meer dan een dochterbedrijf optreedt, moet het moederbedrijf de S2S-codes
voor alle bedrijven aanmaken/verkrijgen.

Het is momenteel niet toegestaan meerdere S2S-accounts voor hetzelfde bedrijf
aan te maken. Als zowel de derde als de taakhouder via S2S zouden willen
indienen, moeten zij dus gebruikmaken van dezelfde S2S-code.

Inconsistentie in de juridische entiteiten is te vermijden door in ECHA Accounts een vreemde
gebruiker in te stellen en erop toe te zien dat de S2S-code correct wordt gebruikt. Dit wordt
uitgelegd in ‘How to join the system to system services’, maar in het algemeen komt het op
het volgende neer:
1. In ECHA Accounts voegt de juridische indiener een derde toe als vreemde gebruiker (zie
Aanhangsel 1) en wijst hij vervolgens aan deze derde gebruiker de rol van S2S Keys
Manager toe, zodat deze de S2S-code kan genereren (of genereert hij de S2S-code zelf
en stuurt deze rechtstreeks aan de derde gebruiker).
2. In het systeem van de derde gebruiker wordt een dossier aangemaakt waarin de
juridische entiteit van de juridische indiener (op mengselniveau) is opgenomen.
3. De derde gebruiker dient het dossier in bij het ECHA Submission portal met behulp van
de S2S-code van de juridische indiener.

Voorkom een bedrijfsregel-fout en zorg voor consistentie van de juridische
entiteiten in het dossier en in de S2S-code.
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