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1. Inleiding
Importeurs en downstreamgebruikers dienen bij de aangewezen organen informatie in over de
gevaarlijke mengsels die zij in de handel brengen. Met het oog daarop is een geharmoniseerd
formaat vastgesteld, wat heeft geleid tot de introductie van het concept van eenunieke
identificatiecode van formules (Unique Formula Identifier, UFI). Deze UFI zal worden
gebruikt om een ondubbelzinnige koppeling tot stand te brengen tussen een product dat in de
handel wordt gebracht, en de beschikbare informatie voor de behandeling van patiënten.
Naast de vaststelling van een formaat voor de unieke identificatiecode van formules is er een
software-applicatie ontwikkeld waarmee het bedrijfsleven UFI’s kan genereren.
Deze gebruikershandleiding geeft informatie en advies over de functies van de UFI-generator:
•

De applicatie openen en een taal selecteren

•

UFI’s genereren, een enkele of in bulk.

•

UFI’s valideren.

•

Een bedrijfssleutel verkrijgen, voor bedrijven die geen btw-nummer hebben en een
lokale uitvoering van de generator willen ontwikkelen of gebruiken.

De UFI-generator is een webapplicatie die in uw browser draait en de UFI’s die u genereert
niet opslaat. Ook wordt er geen informatie vastgelegd over het gebruik van de applicatie. Dit
betekent dat u de UFI die u genereert of de resultaten van een bulkverzoek zelf moet opslaan.
Technische informatie over de vereisten en instellingen voor uw browser, JavaScript, cookies
en bestandsformaten vindt u in de aanhangsels.
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2. UFI’s genereren
2.1 De applicatie openen en een taal selecteren
Om de applicatie te openen, vult u in uw webbrowser het adres
https://ufi.echa.europa.eu/#/create in.
De hoofdpagina van de applicatie is verdeeld in drie tabbladen, voor
verschillende functies van de tool:
• Create UFIs (UFI’s creëren). Dit tabblad wordt geopend wanneer u
de applicatie start.
• Validate UFI (UFI valideren).
• Get a company key (Een bedrijfssleutel verkrijgen).
U kunt eenvoudig tussen de tabbladen navigeren door op de naam van een
tabblad te klikken. Wanneer u naar een ander tabblad gaat, worden uw
gegevens niet gewijzigd of gewist.

De applicatie is beschikbaar in alle officiële
talen van de Europese Unie. De standaardtaal
is Engels.
Om de taal van de applicatie te wijzigen,
selecteert u de taal van uw voorkeur uit het
keuzemenu in de linkerbovenhoek.
De applicatie zal onmiddellijk naar de
geselecteerde taal overschakelen.
Als uw browserinstellingen het gebruik van
cookies toestaan (zie aanhangsel 1), zal de
applicatie de taal van uw keuze onthouden:
wanneer u de applicatie opnieuw opent, zal
deze zijn ingesteld in de taal die geselecteerd
was toen u de applicatie afsloot.
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2.2 Eén enkele UFI genereren
Zoals blijkt uit figuur 2-1, is het genereren van één enkele UFI een eenvoudige taak in 4
stappen.

Figuur 2-1 Een UFI genereren wanneer uw bedrijf een btw-nummer heeft
Als uw bedrijf geen btw-nummer heeft, volg dan de stappen die worden beschreven in
paragraaf 2.4.
•
•

•
•
•

Tips voor btw:
Als u de applicatie eerder hebt gebruikt op dezelfde computer en het gebruik van
cookies toestaat (zie aanhangsel 1), zal, wanneer u de applicatie opnieuw opent,
het laatst geselecteerde land verschijnen.
U kunt uw btw-nummer kopiëren en plakken of invoeren met scheidingstekens
(punten of streepjes) die gangbaar zijn in de tekstuele/gedrukte weergave van
btw-nummers; bijvoorbeeld0429.117.706. Bij de berekening van de UFI zullen
deze tekens worden overgeslagen.
Lege tekens zullen eveneens worden genegeerd.
Kleine letters of hoofdletters worden geaccepteerd wanneer letters onderdeel
kunnen zijn van het btw-nummer. Bijvoorbeeld: 123456789B12 en 123456789b12
worden in Nederland als hetzelfde btw-nummer beschouwd.
De applicatie helpt bij het bepalen van het formaat van een btw-nummer door
naast het veld landenspecifieke informatie te geven. Wanneer u de muis over de
voorbeeldtekst beweegt, wordt in een tooltip de indelingsdefinitie weergegeven.

Tips voor het formuleringsnummer:
•

Een formuleringsnummer moet een geheel getal zijn tussen 0 en
268 435 455.

•

Als er punten zijn gebruikt, worden deze beschouwd als scheidingstekens
voor duizendtallen en zullen worden weggelaten. Zo worden 1.267 en
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1267 als hetzelfde formuleringsnummer beschouwd.
•

Lege tekens zullen eveneens worden genegeerd.

Tip over de UFI: De gegenereerde UFI kan eenvoudig naar het klembord
worden gekopieerd door op het icoon rechts van het veld te klikken. Dit is een
gemakkelijke manier om de waarde in een andere applicatie te plakken.
Deze functie wordt niet volledig ondersteund in Safari: daar wordt de UFI wel
geselecteerd maar niet op het klembord geplaatst. Die laatste handeling moet dan
nog door de gebruiker worden verricht.
Waarschuwing: Wanneer u de waarde van een van de invoervelden wijzigt, wordt de UFI
gewist. Kopieer deze voordat u een dergelijke wijziging doorvoert. Natuurlijk kunt u uw
UFI altijd opnieuw genereren: dezelfde combinatie btw-nummer/formulering levert
dezelfde UFI op.

2.3 UFI’s in bulk genereren
Wanneer voor een en hetzelfde bedrijf veel UFI’s moeten worden gegenereerd, verdient het de
voorkeur de bulkfunctie te gebruiken in plaats van de UFI’s handmatig een voor een te
genereren. Wanneer de bulkfunctie wordt gebruikt, vormen het invoeren van een reeks
formuleringsnummers in de applicatie en het genereren van de bijbehorende UFI’s één enkele
verrichting. Er zijn twee manieren om de formuleringsnummers aan te leveren:
•

Als uw formuleringsnummers opeenvolgend zijn, kunt u ze eenvoudig in de applicatie
coderen door de waarde van het eerste formuleringsnummer aan te geven en te
specificeren hoeveel UFI’s u wilt. Zie figuur 2-2.

•

Als uw formuleringsnummers niet opeenvolgend zijn, moeten ze met behulp van een
CSV/tekstbestand in de applicatie worden ingevoerd. Zie figuur 2-3.

NB: Het aantal UFI’s dat u per bulkverzoek kunt genereren, is aan een maximum gebonden:
10 000.
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2.3.1 UFI’s in bulk genereren aan de hand van opeenvolgende
formuleringsnummers

Figuur 2-2 UFI’s in bulk genereren aan de hand van opeenvolgende formuleringsnummers

Waarschuwing: De applicatie gebruikt de browser om het bestand te vinden en
kan zich dus anders gedragen afhankelijk van uw browserconfiguratie. Zie voor meer
informatie aanhangsel 2 ‘Browserinstellingen voor opslaan’ (Browserinstellingen voor
opslaan).
Deze functie wordt niet ondersteund in Safari (Mac OS-besturingssysteem).

Er verschijnt een dialoogvenster en de applicatie stelt een bestandsnaam voor het teruggegeven
bestand voor. Deze bestandsnaam is als volgt opgebouwd:
“UFI_<btw-nummer>_<DATUM_JJJJMMDD>_<TIJD_UUMMSS>.csv”
of
“UFI_<DATUM_JJJJMMDD>_<TIJD_UUMMSS>.csv”
afhankelijk van de opgegeven btw-informatie. Een bestandsnaam kan er dus als volgt uitzien:
“UFI_BE0429117706_20160607_174706.csv”.
Waarschuwing: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker het ontvangen bestand op
te slaan en een passende naam te geven, mogelijk een andere naam dan die welke door
de applicatie wordt voorgesteld.
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Tip:

Het CSV-bestand in Excel importeren
Afhankelijk van de regionale instellingen van uw computer, is het mogelijk dat u
het CSV-bestand niet correct ziet weergegeven als een Excel-blad met twee
kolommen. Is dit het geval, raadpleeg dan aanhangsel 3 ‘CSV importeren in
Excel’ (CSV importeren in Excel) voor informatie over hoe u uw CSV-bestand met
Excel kunt importeren.

2.3.2 UFI’s in bulk genereren aan de hand van niet-opeenvolgende
formuleringsnummers
Om meerdere UFI’s te genereren aan de hand van niet-opeenvolgende formuleringsnummers
moet u eerst een tekst- of CSV-bestand met één enkele kolom met de formuleringsnummers
maken en daarna de stappen volgen die worden beschreven in figuur 2-3.
Voor dit bestand gelden slechts de volgende beperkingen:
•

het moet per regel één formuleringsnummer bevatten;

•

het mag niet meer dan 10 000 regels bevatten;

•

het mag geen lege regels bevatten.

Als het bestand niet door een programma wordt gegenereerd, kunt u het handmatig creëren
en met behulp van Excel of een willekeurige teksteditor (bijvoorbeeld Notepad of Notepad++)
formuleringsnummers coderen (één per regel) en de gegevens opslaan als een tekstbestand.
Nadere bijzonderheden over het opslaan van het bestand vindt u in aanhangsel A.4 ‘Een
bestand met formuleringsnummers aanmaken’.
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Figuur 2-3 UFI’s in bulk genereren aan de hand van niet-opeenvolgende formuleringsnummers

In stap 3 zult u uw bestand moeten selecteren. NB: Het bestandstype in de Navigator staat
ingesteld op CSV (zie rode rechthoek in figuur 2-4). Als uw bestand geen .csv-extensie heeft,
selecteer dan ‘All files’ om het op te zoeken.

Figuur 2-4 Een CSV-bestand met formuleringsnummers selecteren

Als het bestand dat u hebt geüpload niet goed geformatteerd is, zal de applicatie een
foutmelding geven. Mogelijke redenen voor deze fout zijn:
•

Het bestand is geen tekst- of CSV-bestand dat uit één kolom bestaat, of het bevat lege
regels.

•

Het bestand is geen tekstbestand.

•

Het bestand bevat ten minste één ongeldig formuleringsnummer. De applicatie zal geen
UFI’s proberen te genereren voor de correcte formuleringsnummers in het bestand.

2.4 Een UFI genereren wanneer uw bedrijf geen btw-nummer heeft
Als uw bedrijf geen btw-nummer heeft, kunt u een UFI maken aan de hand van de stappen in
figuur 2-5. Die methode kan worden uitgebreid naar het genereren van UFI’s in bulk zoals
beschreven in paragraaf 2.3.
Waarschuwing: Deze functie is bedoeld voor bedrijven zonder btw-nummer.
Wanneer uw bedrijf wel een btw-nummer heeft, mag u niet van deze functie
gebruikmaken.
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Figuur 2-5 Een UFI genereren wanneer uw bedrijf geen btw-nummer heeft
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3. Een UFI valideren
Voor het valideren van een UFI volgt u de stappen die zijn weergegeven in .

Figuur 3-1 Een UFI valideren

Tips:
•
•

U kunt de UFI met of zonder koppeltekens invoeren.
Lege tekens in de invoer zullen worden genegeerd.

Als de UFI die u valideert niet correct is, zult u foutmeldingen ontvangen in de onderstaande
volgorde:
•

UFI-lengte: een UFI moet 16 tekens lang zijn (de koppeltekens niet meegerekend).

•

UFI-tekens: een UFI mag geen ‘L’, ‘I’, ‘O’, ‘B’ en ‘Z’ bevatten.

•

Controlesom: de UFI-controlesom moet correct zijn. (Dit kan uitsluitend intern door de
applicatie zelf worden gecontroleerd en niet door de gebruiker.) Als de controlesom
incorrect is, wijst dit erop dat ten minste één van de tekens in de UFI niet correct is.

Als de lengte, tekens en controlesom van de UFI correct zijn, kan een UFI toch nog incorrect
zijn, en wel om de volgende redenen 1:

1

•

Codering van informatie in verband met btw-land.

•

Codering van het versienummer.

Een dergelijke onjuiste UFI kan uitsluitend worden gegenereerd door een gebrekkige uitvoering van het algoritme voor het generen van
UFI’s.
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4. Een bedrijfssleutel verkrijgen
Aan de hand van de stappen die worden weergegeven in Figuur 4-1 kan een bedrijfssleutel
worden verkregen, die u kunt gebruiken in de lokale uitvoering van de UFI-generator.
Waarschuwing: Deze functionaliteit is uitsluitend voor bedrijven die hun eigen
software voor het creëren van UFI’s hebben ontwikkeld en die geen btw-nummer
hebben.
Tip: Meer informatie over hoe u een lokale uitvoering van de generator kunt
ontwikkelen, vindt u in het handboek voor ontwikkelaars op de antigifcentrawebsite (poison centres) van ECHA.

Figuur 4-1 Hoe verkrijgt u een bedrijfssleutel

Tip: De gegenereerde sleutel kan eenvoudig naar het klembord worden

gekopieerd door op het icoon rechts van het veld te klikken. Dit is een
gemakkelijke manier om de waarde in een andere applicatie te plakken.
Deze functie wordt niet volledig ondersteund in Safari: daar wordt de
bedrijfssleutel wel geselecteerd maar niet op het klembord geplaatst. Die laatste
handeling moet dan nog door de gebruiker worden verricht.
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Aanhangsel 1.
cookiegebruik

Browservereisten, JavaScript en

Voor de applicatie is slechts een recente browser nodig met JavaScript ingeschakeld.
De minimale browservereisten zijn:
Internet Explorer 10+
Mozilla Firefox 41+
Google Chrome 42+
De applicatie is ook getest op het functioneren met de volgende browsers. Eventuele
verschillen in gedrag zijn waar nodig in de tekst aangegeven.
Edge (vervangt Internet Explorer op Windows 10)
Safari op Apple-computers

Als u niet zeker weet of JavaScript in uw browser is ingeschakeld, ga dan naar
http://activatejavascript.org/en. Deze pagina controleert uw browserinstellingen en deelt u
mee of JavaScript is ingeschakeld of niet.

Figuur A-1 JavaScript-controlepagina

Als JavaScript is uitgeschakeld, vindt u op de bovengenoemde website instructies voor het
inschakelen ervan.
Het is doorgaans mogelijk JavaScript selectief toe te staan voor slechts bepaalde websites. Het
is dus mogelijk JavaScript alleen voor deze applicatie in te schakelen en het in andere
gevallen, al naargelang het beleid van een organisatie, uitgeschakeld te laten.
De applicatie maakt gebruik van browsercookies om de geselecteerde taal en uw btwnummers te onthouden. De eerste keer dat u de applicatie opstart, krijgt u onderaan de
pagina een cookiemelding te zien (zie figuur A-2).

Figuur A-2 Cookiemelding

Via de link “how we use cookies” komt u op de juridische pagina van ECHA bij het gedeelte
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15

over cookies 2 in uw geselecteerde taal.
Klik op Close (sluiten) om dat bericht te verbergen. Het zal niet opnieuw getoond worden 3.
Als u ervoor kiest niet toe te staan dat cookies op uw computer worden opgeslagen, zal de
applicatie wel werken maar zult u van een aantal functies niet kunnen profiteren: uw
voorkeurstaal en uw btw-land zullen niet automatisch worden ingeschakeld wanneer u de
applicatie opent.
In de onderstaande tabel worden de cookies vermeld die de applicatie gebruikt om de
geselecteerde taal en btw-nummers te onthouden.
Tabel 1-1: Applicatiecookies

Naam cookie

Inhoud cookie

Voorbeeld inhoud

currentLanguage

ISO-code van de laatst geselecteerde taal.
De waarde ervan wordt gelezen bij het
opstarten van de applicatie om de taal van
de gebruiker te selecteren.

de

recently_used_country

ISO-code van het laatst geselecteerde
land. De waarde ervan wordt gelezen bij
het opstarten van de applicatie om de
btw-landensectie te initialiseren.

BE

recently_used_vats

De waarde van de laatste 5 btw-nummers.
De waarde ervan wordt gebruikt om het
typen van btw-nummers te
vergemakkelijken m.b.v. automatisch
aanvullen.

0123456789::7C123456789::
0856891011::0236919256::1
2522::

2

3

https://www.echa.europa.eu/nl/legal-notice#cookies voor de Nederlandstalige versie.
Als u de applicatie vanuit dezelfde browser op dezelfde pc opent en de cookietoestemming niet hebt gewist.

16

UFI-generator - Gebruikershandleiding

Aanhangsel 2.

Browserinstellingen voor opslaan

Aangezien de applicatie voor het opslaan van bestanden gebruikmaakt van de browser, zal dit
van uw browserconfiguratie afhangen.
Wanneer er geen specifieke instellingen zijn, slaan browsers bestanden standaard op in de
downloadmap van de gebruiker. Op Windows-pc’s bevindt deze map zich in de persoonlijke
map van de gebruiker: C:\Users\X\Downloads voor gebruiker X. Deze standaardinstelling
betekent dat ‘Opslaan als’ niet mogelijk is: alle opgeslagen bestanden worden op die locatie
gecreëerd met de naam die de applicatie eraan geeft.
Het is mogelijk dit te wijzigen en een andere map aan te geven waarin uw downloads zullen
worden opgeslagen. De methode om de opslaglocatie van uw browser te configureren,
verschilt enigszins per geval. Hieronder volgt een beschrijving voor de drie belangrijkste
browsers:
Firefox 4
-

Klik op Tools en vervolgens op Options om de pagina about:preferences te openen.

-

Selecteer in het gedeelte General / Downloads Save files to en de gewenste
downloadlocatie (zie afbeelding).

U kunt ook uw browser zo instellen dat deze u om een opslaglocatie vraagt telkens wanneer u
een gedownload bestand opslaat. Dit doet u door Always ask me where to save files aan te
klikken (zie afbeelding).

Wanneer u die optie kiest, zal u telkens wanneer u een bestand downloadt worden gevraagd
een opslaglocatie aan te geven. Dit geeft u de flexibiliteit om elke keer een andere map te
kiezen.

4

Getest met Firefox 45.0.2.
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Chrome 5

-

Klik in de rechterbovenhoek op het icoon

.

-

Klik op Settings om de pagina chrome://settings/ te openen.

-

Klik op Show advanced settings…

-

Selecteer in het gedeelte Downloads bij Download location de downloadlocatie of klik
Ask where to save each file before downloading (zie afbeelding).

Internet Explorer 6
-

Klik in de rechterbovenhoek op het icoon

.

-

Klik op View downloads.

-

Klik op Options in de linkerbenedenhoek van het geopende dialoogvenster.

-

Blader naar de gewenste downloadlocatie en klik op OK.

In tegenstelling tot Firefox of Chrome heeft Internet Explorer geen specifieke optie om de
browser zo in te stellen dat deze bij elke download een opslaglocatie voorstelt. In plaats
daarvan biedt deze browser de mogelijkheid van ‘Save as’: wanneer een bestand wordt

5
6

Getest met Chrome 50.0.2661.102.
IE9, IE10 en IE11.
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gedownload, wordt onderaan de bladzij een dialoog weergegeven (zie figuur A-3).

Figuur A-3 Een bestand downloaden en opslaan met Internet Explorer

Als u op Save klikt, wordt het bestand in de geconfigureerde downloadmap gezet. Als u de
driehoek naast de Save-knop selecteert, komt Save as beschikbaar en kunt u bladeren naar
een locatie waar u uw bestand kunt opslaan. Zie figuur A-4.

Figuur A-4 ‘Save as’ met Internet Explorer

UFI-generator - Gebruikershandleiding

Aanhangsel 3.
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CSV importeren in Excel

Het CSV-bestand dat door de applicatie wordt gegenereerd, maakt gebruik van de standaard
komma (‘,’) als scheidingsteken. In principe zullen de kolommen als zodanig worden herkend
wanneer het bestand in Excel wordt geopend. Als dat niet het geval is, zoals in de afbeelding
hieronder wordt weergegeven, komt dat doordat uw regionale instellingen de komma niet
herkennen als een veldscheidingsteken.

Figuur A-5 Excel herkent kolommen niet

U kunt proberen uw regionale instellingen te wijzigen, maar wij raden u aan het CSV-bestand
als volgt in Excel te importeren 7:
1. Open een lege werkmap.
2. Selecteer in het tabblad Data (Gegevens) de optie From Text (Van tekst) in Get
External Data (Externe gegevens ophalen).

3.

7

Blader naar uw CSV-bestand en klik op Import..

De schermopnamen in dit gedeelte zijn gemaakt met Excel 2013. In andere versies van het product gaat het importeren op vergelijkbare
wijze.
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4. Excel opent de wizard ‘importeren’. Selecteer Delimited (Gescheiden) en vervolgens
Next.

5. Kies in de volgende stap Comma als het veldscheidingsteken en klik op Finish.
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6. Klik op OK in het volgende dialoogvenster, waarin u gevraagd wordt waar de
geïmporteerde gegevens moeten worden geplaatst.

7. Excel importeert uw gegevens in twee kolommen.

U kunt het bestand nu opslaan als een echt Excel-document (met de extensie .xls or .xlsx).

21

22

UFI-generator - Gebruikershandleiding

Aanhangsel 4.
aanmaken

Een bestand met formuleringsnummers

Om UFI’s in bulk te genereren wanneer uw formuleringsnummers niet opeenvolgend zijn, moet
u ze coderen als een tekst-/CSV-bestand.
Voor dit bestand gelden slechts de volgende beperkingen:
•

het moet per regel één formuleringsnummer bevatten;

•

het mag niet meer dan 10 000 regels bevatten;

•

het mag geen lege regels bevatten.

Als een bestand niet wordt gegenereerd door een programma, kunt u het eenvoudig
handmatig creëren met behulp van Excel.
1. Open Excel.
2. Codeer de formuleringsnummers.
3. Doe het volgende wanneer u het bestand opslaat:
a.

geef het bestand een naam;

b.

selecteer “CSV (Comma delimited) (*.csv)”.

Figuur A-6 Opslaan als .csv met Excel

4. Klik op Save.

U kunt ook eenvoudig gebruikmaken van een willekeurige teksteditor (bijvoorbeeld Notepad of
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Notepad++) om formuleringsnummers te coderen (één per regel) en de gegevens als een
tekstbestand op te slaan.

Figuur A-7 Opslaan als .csv met Notepad
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