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Verzoeken om een speciaal RIN 

ECHA-17-B-07-NL

ACHTERGROND
In bepaalde gevallen kan een exporteur een 
vereenvoudigde procedure volgen om de uitvoer 
van een PIC-stof te melden en een referentie-
identificatienummer (RIN) te verkrijgen. Deze 
procedure staat bekend als een speciaal RIN-
verzoek. Anders dan met een kennisgeving van 
uitvoer, die 35 dagen vóór de verwachte uitvoer 
moet worden ingediend, kan uitvoer met het speciale 
RIN meteen plaatsvinden.

Het verzoek om een speciaal RIN kan op de volgende 
uitvoerproducten worden toegepast:

In het kort

a) een chemische stof uit bijlage I of bijlage V 
die wordt uitgevoerd voor onderzoeks- of 
analysedoeleinden, in hoeveelheden van 10 kg 
of minder, per jaar en per invoerend land; 10 kg 
heeft betrekking op de zuivere stof en 10 kg van 
de stof in een mengsel;

b) een in bijlage I, deel 3 vermelde chemische 
stof waarvoor een positief invoerbesluit is 
gepubliceerd in de meest recente PIC-circulaire;

c) als het invoerende land afstand heeft gedaan van 
zijn recht op het ontvangen van een kennisgeving 
van uitvoer voor deze/alle chemische stof(fen).

http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
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VERDERE INFORMATIE EN ONDERSTEUNING

ePIC Gebruikershandleiding voor de industrie 
(hoofdstuk 9):

 » http://www.echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/epic_usm_
industry_nl.pdf

PIC-verordening (artikel 2, lid 3):

 » https://www.echa.europa.eu/nl/regulations/
prior-informed-consent/legislation 

Richtsnoer betreffende PIC (paragraaf 4.2.9):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
nl.pdf
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BELANGRIJK OM TE ONTHOUDEN

Het is belangrijk om in de rubriek ‘Beoogd 
gebruik’ ‘Onderzoek of analyse’ te selecteren 
als u een verzoek om een speciaal RIN 
aanmaakt.

Elke afzonderlijke uitvoer moet voldoen aan 
de voorwaarden voor een verzoek om een 
speciaal RIN.

Chemische stoffen uit bijlage I en V kunnen 
niet samen worden ingediend.

De Designated National Authorities (DNA's) 
hebben het recht om het bulkverzoek om een 
speciaal RIN af te wijzen en de exporteur te 
vragen om meerdere individuele verzoeken 
om een speciaal RIN in te dienen.

BULKVERZOEKEN OM EEN SPECIAAL RIN
Als uw uitvoer meerdere chemische stoffen en/of 
meerdere landen betreft, kunt u een bulkverzoek om 
een speciaal RIN indienen. Het bulkverzoek om een 
speciaal RIN kan worden ingediend als:

a) meerdere chemische stoffen naar één land 
moeten worden uitgevoerd;

b) meerdere chemische stoffen naar verschillende 
landen moeten worden uitgevoerd; of

c) één chemische stof naar meerdere landen moet 
worden uitgevoerd.

INFORMATIE-EISEN

Verzoeken om een speciaal RIN (individueel en bulk) 
worden ingediend via het PIC IT-systeem, ePIC. 

Om een verzoek om een speciaal RIN in te dienen, 
moet in ePIC een minimum aan informatie worden 
verstrekt, waaronder: invoerend land, uit te voeren 
chemische stof(fen), verwachte datum van uitvoer, 
beoogd gebruik, verwachte jaarlijkse hoeveelheid en 
contactgegevens van de importeur.

Voor een bulkverzoek om een speciaal RIN moet 
de exporteur in ePIC de invoerende landen en het 
jaar van uitvoer opgeven en de overige informatie 
(in overeenstemming met wat voor een individuele 
aanvraag wordt opgegeven) moet worden vermeld 
in de spreadsheet(s) die aan de DNA en de douane 
worden verstrekt. De volgende spreadsheet kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt: http://echa.europa.
eu/documents/10162/21731237/special_rin_
request_template_en.xlsx. De exporteur maakt één 
indiening aan waarna het verzoek door de DNA voor 
elk land als apart geval wordt behandeld en voor elk 
geval een specifiek RIN wordt gegenereerd.
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