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1. Inleiding
De SCIP-database is de database voor informatie over zorgwekkende stoffen in voorwerpen als
zodanig of in complexe objecten (producten) – Substances of Concern In articles as such or in
complex objects (Products) – die is opgezet uit hoofde van de kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA).
Op grond van artikel 9, lid 1, punt i), KRW moet elke EU-leverancier van voorwerpen die op de
kandidaatslijst voorkomende zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) bevatten in een concentratie
van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) met ingang van 5 januari 2021 krachtens artikel 33,
lid 1, van de Reach-verordening informatie over deze voorwerpen of over complexe objecten
waarin dergelijke voorwerpen zijn verwerkt aan ECHA doen toekomen. De vereiste informatie
wordt via het ECHA-indieningsportaal bij ECHA ingediend in SCIP-formaat.
De informatie die in een SCIP-kennisgevingsdossier moet worden opgenomen, wordt uitvoerig
toegelicht in de documenten “Vereisten voor SCIP-kennisgevingen” en “SCIP Notification Format
– SCIP data model”, die beschikbaar zijn op de speciale SCIP-webpagina van de ECHA-website.
De SCIP-kennisgevingsverplichting geldt voor voorwerpen als zodanig die een stof van de
kandidaatslijst bevatten in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) en op
complexe objecten waarin dergelijke voorwerpen zijn verwerkt.
In dit document worden technische oplossingen beschreven die op vrijwillige basis kunnen
worden gebruikt, zodat leveranciers van voorwerpen (bv. distributeurs, ‘assemblers’
(samenstellers), bedrijven binnen hetzelfde concern) kunnen verwijzen naar gegevens die al
door hetzelfde bedrijf of andere taakhouders bij ECHA zijn ingediend. Deze tools
vergemakkelijken de indiening van SCIP-kennisgevingen bij ECHA, met behoud van de
consistentie van de informatie die in de SCIP-database wordt ingediend, door meervoudige
rapportage van dezelfde gegevens te vermijden en zodoende onnodige administratieve lasten
voor taakhouders te beperken.
De twee tools die kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar informatie die al is ingediend in
de SCIP-database zijn:
1. de vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN);
2. “referencing” (verwijzing) in een SCIP-kennisgevingsdossier.
Hoofdstuk 2 van dit document gaat in op SSN, een procedure die in de eerste plaats is ontwikkeld
voor gebruik door distributeurs (die geen importeurs en/of producenten zijn) of door bedrijven
binnen hetzelfde concern, terwijl hoofdstuk 3 ingaat op verwijzingen in een SCIPkennisgevingsdossier, hetgeen in de eerste plaats is ontwikkeld voor gebruik door
“samenstellers” die complexe objecten (producten) in de EU in de handel brengen. Een
“samensteller” is een actor in de toeleveringsketen die complexe objecten maakt (d.w.z.
objecten die zijn samengesteld uit meer dan één voorwerp) 1.
SSN en “verwijzing” zijn vereenvoudigde oplossingen om SCIP-kennisgevingen op vrijwillige
basis bij ECHA in te dienen, in plaats van de indiening van een “volledig” SCIPkennisgevingsdossier met alle vereiste informatie. 2 In dit document wordt onder de term
“volledige” SCIP-kennisgeving een SCIP-kennisgeving verstaan die een IUCLID-dossier bevat
met alle vereiste informatie voor een voorwerp als zodanig of een complex object, zonder te
verwijzen naar gegevens die al bij ECHA zijn ingediend door hetzelfde bedrijf of andere
taakhouders.

1
2

Zie paragraaf 2.4 van het “Richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen”.
Zie hoofdstuk 2 van het document “Vereisten voor SCIP-kennisgevingen”.
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Voor vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen (SSN) hoeft geen IUCLID-dossier te worden
ingediend.
Dankzij
“verwijzing”
in
een
SCIP-kennisgevingsdossier
kan
een
“light”
SCIPkennisgevingsdossier worden aangemaakt, doordat de informatie met betrekking tot één of meer
componenten van een complex object3 in het SCIP-kennisgevingsdossier voor dat complexe
object wordt opgenomen in de vorm van een verwijzing naar gegevens die al eerder voor één of
meer van die componenten bij ECHA zijn ingediend.
Nadat leveranciers van voorwerpen met succes een SCIP-kennisgeving via het ECHAindieningsportaal hebben ingediend, ontvangen zij een alfanumerieke identificatie – het SCIPnummer – die in het indieningsrapport staat vermeld. Het SCIP-nummer is de unieke identificatie
van een SCIP-kennisgeving die een indiener heeft gedaan voor een voorwerp als zodanig of een
complex object. Het identificeert de informatie die door de indiener voor het voorwerp of complex
object krachtens artikel 9, lid 1, punt i), van de KRA bij ECHA is overgelegd.
Het SCIP-nummer blijft hetzelfde wanneer een taakhouder een bijgewerkte versie 4 van een
SCIP-kennisgeving indient voor een voorwerp als zodanig of een complex object, dus bij
indiening van een geactualiseerd SCIP-kennisgevingsdossier bij ECHA.
Het SCIP-nummer [SCIP number] staat vermeld in het indieningsrapport ter bevestiging van
de succesvolle indiening van een SCIP-kennisgeving, zie afbeelding 1.
Afbeelding 1: Indieningsrapport voor een SCIP-kennisgeving met een dossier

Een component van een complex object kan een voorwerp (als zodanig) zijn of een complex object dat is
samengesteld uit verschillende voorwerpen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2 van het document
“Vereisten voor SCIP-kennisgevingen” en paragraaf 2.4 van het “Richtsnoer over vereisten voor stoffen in
voorwerpen”.
4 Als de SCIP-informatie voor een voorwerp geactualiseerd moet worden, kunt u de informatie in de
gegevensverzameling van het voorwerp bewerken en een nieuw dossier aanmaken. Het nieuwe dossier
moet precies dezelfde primaire voorwerpidentificatie hebben.
De indiening, door dezelfde juridische entiteit, van dit nieuwe dossier met precies dezelfde primaire
voorwerpidentificatie wordt ontvangen als actualisering van de SCIP-kennisgeving voor dit voorwerp
of complexe object.
3
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Het SCIP-nummer wordt niet verspreid door ECHA, tenzij de indiener dat nummer opgeeft als
een van de identificaties van het voorwerp of het complexe object waarvan kennisgeving wordt
gedaan. Voor zowel SSN als “verwijzing” is het noodzakelijk dat de indiener op vrijwillige basis
het SCIP-nummer van een kennisgeving voor een voorwerp of complex object doorgeeft aan
een andere taakhouder, bijvoorbeeld, indien relevant, samen met de informatie die krachtens
artikel 33, lid 1, van de Reach-verordening wordt doorgegeven.
Door het SCIP-nummer van de bij ECHA ingediende kennisgeving aan de afnemers van het
voorwerp als zodanig of complex object te verstrekken, bijvoorbeeld als onderdeel van de
informatie die krachtens artikel 33, lid 1, van de Reach-verordening moet worden doorgegeven,
vergemakkelijkt een directe upstreamleverancier het voor zijn klanten om een SCIPkennisgeving in te dienen.
Er mag alleen gebruik worden gemaakt van SSN en “verwijzing” als de afgenomen voorwerpen
als zodanig of complexe objecten dezelfde zijn als de voorwerpen of complexe objecten die
verderop in de toeleveringsketen worden geleverd, als zodanig of verwerkt in complexe objecten,
en de in de SCIP-database in te dienen informatie dus precies dezelfde is. Een voorwerp of
complex object waarvan via SSN of verwijzing als component van een complex object
kennisgeving wordt gedaan is hetzelfde als dit dezelfde chemische samenstelling en dezelfde
fysische vorm heeft (vorm, oppervlak en patroon). Bovendien moeten in het geval van SSN de
vermelde identificaties in het SCIP-kennisgevingsdossier (“volledig” of “light”) gelijk blijven en
als “commerciële” identificaties aan alle downstreamactoren ter beschikking worden gesteld. 5
Wanneer een taakhouder een SCIP-kennisgeving actualiseert door een nieuw dossier in te dienen
waarnaar door andere taakhouders is verwezen via SSN en “verwijzing”, worden al deze
kennisgevingen die naar die SCIP-kennisgeving verwijzen, eveneens bijgewerkt. Taakhouders
die gebruikmaken van SSN of “verwijzing” hoeven in beginsel hun ingediende SCIPkennisgeving(en) dus niet te actualiseren. In bepaalde situaties zal een taakhouder die
gebruikmaakt van SSN of “verwijzing”, zijn SCIP-kennisgeving echter toch moeten bijwerken.
Indien in dergelijke situaties een actualisering nodig is, dan moet in het geval van SSN
bijvoorbeeld een nieuwe SCIP-kennisgeving met inbegrip van een SCIP-kennisgevingsdossier
worden ingediend. In het geval van “verwijzing” moet bijvoorbeeld het SCIP-nummer voor de
component van een complex object worden vervangen door een ander SCIP-nummer of moeten
gegevens voor die component van een complex object aan het SCIP-kennisgevingsdossier
worden toegevoegd.
Een taakhouder is altijd verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die bij ECHA wordt
ingediend om te voldoen aan de SCIP-kennisgevingsverplichting. Ook bij gebruik van de SSNof verwijzingstools is de taakhouder ervoor verantwoordelijk dat de inhoud van elke
kennisgeving voldoet aan de SCIP-kennisgevingsverplichting, zoals beschreven in
paragraaf 3.2.1 van het “Richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen”, waarin het
volgende wordt vermeld met betrekking tot de communicatieverplichtingen krachtens artikel 33
van de Reach-verordening: “De communicatieverplichtingen vloeien voort uit de aanwezigheid
van de stof van de kandidaatslijst in het voorwerp. Deze verplichtingen zijn van toepassing
ongeacht of de leverancier al dan niet op de hoogte is van de aanwezigheid van de stoffen.
Daarom is het in het belang van de leverancier om informatie over de aanwezigheid van stoffen
van de kandidaatslijst op te vragen.”
Het is aan de afzonderlijke actoren in de toeleveringsketen – of anderszins – om indien
nodig regelingen te treffen zodat deze vrijwillige tools (SSN en “verwijzing”) kunnen
worden gebruikt om de SCIP-kennisgevingsverplichting na te komen.

5

Zie voor meer informatie paragraaf 3.1 van het document “Vereisten voor SCIP-kennisgevingen”.
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2. Vereenvoudigde SCIP-kennisgeving
ECHA heeft de tool “SSN” (Simplified SCIP Notification, vereenvoudigde SCIP-kennisgeving)
ontwikkeld om het nakomen van de SCIP-kennisgevingsverplichting te vergemakkelijken,
doordat er geen IUCLID-dossier hoeft te worden opgesteld. Met behulp van deze vereenvoudigde
oplossing kunnen bepaalde taakhouders op vrijwillige basis verwijzen naar informatie die al door
een andere indiener aan ECHA is overgelegd, door in de SCIP-kennisgevingen die zij via het
ECHA-indieningsportaal bij ECHA indienen het (de) relevante SCIP-nummer(s) op te nemen.
SSN wordt vooral gebruikt wanneer een distributeur verwijst naar een SCIP-kennisgeving die al
alle vereiste informatie bevat en eerder is ingediend door een upstreamactor in de
toeleveringsketen die de primaire kennis heeft van het betrokken voorwerp of complexe object.
Actoren in de toeleveringsketen met de rol van producent, importeur of samensteller van een
voorwerp als zodanig of complex object moeten de primaire kennis hebben van de vereiste
informatie die moet worden opgenomen in het SCIP-kennisgevingsdossier dat bij ECHA wordt
ingediend. Dit is bijvoorbeeld het geval in de volgende situaties: 6
- een voorwerpproducent produceert een voorwerp als zodanig dat een stof van de
kandidaatslijst bevat of verwerkt deze stof in het voorwerp door gebruik van een mengsel
dat is samengesteld uit onder meer die stof van de kandidaatslijst,
- een producent of samensteller verwerkt een stof van de kandidaatslijst in één of meer
voorwerpen in een verdere be- en verwerkingsstap, ook door gebruik van een mengsel
dat die stof bevat,
- of een samensteller verwerkt componenten en deelcomponenten met voorwerpen als
zodanig die een stof van de kandidaatslijst bevatten.
Dit is ook het geval voor importeurs, omdat zij de eerste actor in de toeleveringsketen zijn die
verplicht is alle informatie te verzamelen die nodig is om hun plichten na te komen, namelijk de
vereiste informatie die verderop in de toeleveringsketen moet worden doorgegeven krachtens
artikel 33, lid 1, van de Reach-verordening en bij ECHA in een SCIP-kennisgevingsdossier moet
worden ingediend krachtens artikel 9, lid 1, punt i), van de KRA.
Een taakhouder die een vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN) indient,
verantwoordelijk voor de informatie waarnaar in de ingediende SSN wordt verwezen.

blijft

Een voorwaarde voor het gebruik van SSN is dat het SCIP-nummer is ontvangen van de SCIPkennisgeving voor het voorwerp als zodanig of het complexe object die al bij ECHA is ingediend.
SSN mag alleen worden gebruikt als het (bv. afgenomen) voorwerp als zodanig of complexe
voorwerp waarvoor de SCIP-kennisgeving verplicht is hetzelfde is als het (bv. geleverde)
voorwerp of complexe object waarvan kennisgeving wordt gedaan via SSN, zodat alle vereiste
informatie2 al door (een) andere indiener(s) aan ECHA is overgelegd:
-

-

Een (bv. afgenomen) voorwerp als zodanig waarvoor de SCIP-kennisgevingsverplichting
geldt, is hetzelfde als het (bv. geleverde) voorwerp waarvan kennisgeving wordt gedaan
via SSN als er geen wijzigingen zijn in de fysische vorm (vorm, oppervlak en patroon) en
de chemische samenstelling ervan.
Een (bv. afgenomen) complex object waarvoor de SCIP-kennisgevingsverplichting geldt,
is hetzelfde als het (bv. geleverde) complexe object waarvan kennisgeving wordt gedaan
via SSN als:
o de voorwerpen als zodanig die erin zijn verwerkt geen wijzigingen vertonen in de
fysische vorm en de chemische samenstelling ervan,
o en de componenten en deelcomponenten (complexe objecten) waarin deze
voorwerpen als zodanig zijn verwerkt identiek zijn.

Zie bijvoorbeeld de scenario’s in tabel 5 in punt 3.2.3.1 van het “Richtsnoer over vereisten voor stoffen
in voorwerpen”.
6
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Naast deze criteria moeten de identificatie-elementen (identificaties)7, d.w.z. namen,
alfanumerieke identificaties en de voorwerpcategorie, van het geleverde voorwerp als zodanig
of complexe object (product) gelijk zijn.
Indien aan die criteria is voldaan, kan de leverancier van het voorwerp of het complexe object
een SSN indienen door te verwijzen naar de gegevens die door een andere taakhouder (bv. een
upstreamleverancier) met succes aan ECHA zijn overgelegd door indiening van het ontvangen
SCIP-nummer in het ECHA-indieningsportaal8.
De vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN) is vooral bedoeld voor distributeurs. Andere
taakhouders die voorwerpen of complexe objecten leveren en die aan de bovengenoemde criteria
voldoen, mogen echter ook van deze tool gebruikmaken.
Als voor een specifiek voorwerp of complex object vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen (SSN’s)
worden ingediend, dan heeft dit geen effect op de informatie die ECHA voor dat voorwerp of
complex object verspreidt, aangezien ECHA geen informatie beschikbaar zal stellen over de
indieners (juridische entiteiten) van die kennisgevingen.

Zie tabel 2 in paragraaf 2.1.1 en de punten 2.1.1.1 tot en met 2.1.1.5 van het document “Vereisten voor
SCIP-kennisgevingen”.
8 Het is aan de afzonderlijke actoren in de toeleveringsketen – of anderszins – om indien nodig regelingen
te treffen zodat deze vrijwillige tools kunnen worden gebruikt om de SCIP-kennisgevingsverplichting na te
komen.
7
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2.1 Hoe gaat een vereenvoudigde SCIP-kennisgeving in zijn werk?
Om beter inzicht te krijgen in de manier waarop de vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN) in
de praktijk werkt, worden aan de hand van onderstaand hypothetisch voorbeeld (fiets geleverdafgenomen-geleverd... binnen dezelfde toeleveringsketen) de opeenvolgende stappen
weergegeven en toegelicht, zie afbeelding 2.
Afbeelding 2: Overzicht van de vereenvoudigde SCIP-kennisgeving voor het hypothetische
voorbeeld van een fiets (Fiets A)

Fiets A
Informatie bedrijf 1 + SCIPkennisgevingsdossier

Fiets A
Bedrijf 1
(producent of importeur)

Fiets A
SCIP-nummer 1 +
informatie krachtens
artikel 33, lid 1, van de
Reach-verordening

SCIP-nummer 1
(Fiets A)
SSN: Informatie bedrijf 2 +
SCIP-nummer 1
(Fiets A)
SCIP-nummer 2
(Fiets A)

Fiets A
Bedrijf 2
(distributeur)

SCIPnummer 3
(Fiets A)

SSN: Informatie
bedrijf 3 + SCIPnummer 1
(Fiets A)

Fiets A
Bedrijf 3
(distributeur)

Fiets A
SCIP-nummer 3 +
informatie krachtens
artikel 33, lid 1, van de
Reach-verordening

1. Bedrijf 1 (bv. “samensteller” of importeur van Fiets A) brengt Fiets A in de EU in de
handel. In deze fiets is ten minste één voorwerp als zodanig verwerkt die een stof van
de kandidaatslijst bevat in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g).
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Bedrijf 1 dient een
indieningsportaal.9

SCIP-kennisgevingsdossier

in

voor

Fiets A

in

het

ECHA-

Na succesvolle indiening ontvangt bedrijf 1 van ECHA het indieningsrapport (zie
afbeelding 1) met daarin het SCIP-nummer 1 voor de kennisgeving van “Fiets A”. In het
indieningsrapport staat onder meer:
o de status van de kennisgeving [Submission status];
o het toegekende SCIP-nummer van de kennisgeving (voor Fiets A) [SCIP number];
o het indieningsnummer [Submission number];
o de naam [Article name], het type en de waarde van de primaire
voorwerpidentificatie van Fiets A;
o het type kennisgeving: eerste kennisgeving of actualisering [Notification type:
Initial/Update];
o en de indieningsgebeurtenissen [Submission events].
Indien bedrijf 1 bij ECHA een geactualiseerd SCIP-dossier voor “Fiets A” indient, blijft het
SCIP-nummer 1 voor de geactualiseerde SCIP-kennisgeving hetzelfde in het
indieningsrapport. De geactualiseerde SCIP-kennisgeving krijgt echter een ander
indieningsnummer en het type kennisgeving wordt weergegeven als ‘Update’.
Aanvullende informatie over het aanmaken van dossiers en het actualiseren van
kennisgevingen is te vinden in de documenten “Kennisgevingen SCIP-database – Een
SCIP-kennisgeving opstellen en indienen” en “Vereisten voor SCIP-kennisgevingen”,
beschikbaar op de speciale webpagina voor SCIP-ondersteuning op de ECHA-website.
2. Bedrijf 1 (bv. “samensteller” of importeur van Fiets A) verstrekt SCIP-nummer 1, dat
staat vermeld in het ontvangen SCIP-kennisgevingsrapport, aan zijn klanten: bedrijf 2
en bedrijf 3, de volgende afnemers van Fiets A in de toeleveringsketen. SCIP-nummer 1
wordt vervolgens door bedrijf 1 op vrijwillige basis aan deze bedrijven doorgegeven, bv.
samen met de informatie die krachtens artikel 33, lid 1, van de Reach-verordening aan
actoren verderop in de toeleveringsketen wordt doorgegeven. Hierdoor kunnen bedrijf 2
en bedrijf 3, die distributeurs zijn, een SSN indienen wanneer zij dezelfde Fiets A
verderop in de toeleveringsketen leveren.
3. Bedrijf 2 en bedrijf 3 – distributeurs – moeten bij ECHA een SCIP-kennisgeving voor
Fiets A indienen. Zij hebben van bedrijf 1 het SCIP-nummer 1 ontvangen, dat verwijst
naar de kennisgeving aan ECHA met een SCIP-kennisgevingsdossier met de nodige
informatie voor Fiets A, en leveren verderop in de toeleveringsketen dezelfde ontvangen
Fiets A, waardoor zij een SSN kunnen indienen. Bedrijf 2 en bedrijf 3 dienen dus een
vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN) in door in het ECHA-indieningsportaal het
SCIP-nummer 1 over te leggen dat zij van de leverancier (bedrijf 1) hebben ontvangen.
De bedrijven 2 en 3 hoeven geen IUCLID-dossier met de informatie voor Fiets A op te
stellen en in te dienen, omdat deze informatie al door bedrijf 1 aan ECHA is overgelegd.
Door een SSN in te dienen bij ECHA verwijzen bedrijf 2 en bedrijf 3 naar de gegevens in
de succesvol bij ECHA ingediende SCIP-kennisgeving door bedrijf 1, hun
upstreamleverancier. Deze bedrijven blijven wel verantwoordelijk voor de inhoud van de
kennisgeving, met andere woorden voor de informatie die bij ECHA wordt ingediend en
voor het nakomen van de SCIP-kennisgevingsverplichting.

Raadpleeg de documenten: “Kennisgevingen SCIP-database – Een SCIP-kennisgeving opstellen en
indienen” (beschikbaar op https://echa.europa.eu/scip-support) en ‘SCIP Notification Format - Preparing a
SCIP dossier’ (beschikbaar op https://echa.europa.eu/scip-format).
9
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Afbeelding 3 toont hoe een vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN) afzonderlijk
moet worden ingediend via het ECHA-indieningsportaal: 1) Ga naar de specifieke rubriek
‘Simplified SCIP notification’ (vereenvoudigde SCIP-kennisgeving) door te klikken op
“Submit a simplified SCIP notification” (een vereenvoudigde SCIP-kennisgeving
indienen). 2) In het nieuwe venster vult u het SCIP-nummer (UUID-indeling) in dat de
upstreamleverancier heeft doorgeven in het veld ‘SCIP number’ in de rubriek
‘Submission of a simplified SCIP notification for an individual SCIP number’ (indiening
van een vereenvoudigde SCIP-kennisgeving voor een afzonderlijk SCIP-nummer) en
klikt u op de knop ‘Submit’ (indienen).

Afbeelding 3: Weergave van het ECHA-indieningsportaal (A) en de rubriek “Simplified SCIP
notification” (vereenvoudigde SCIP-kennisgeving) (B), en de indiening van een vereenvoudigde
SCIP-kennisgeving voor een afzonderlijk SCIP-nummer (B)

(A)

(B)

4. Na de succesvolle indiening van een vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN)
ontvangen bedrijf 2 en bedrijf 3 elk een indieningsrapport met daarin hun eigen SCIP-
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nummer (zie afbeelding 4), respectievelijk SCIP-nummer 2 en SCIP-nummer 3. Deze
bedrijven verstrekken geen gegevens voor Fiets A in hun SSN, zij verwijzen alleen naar
de gegevens in de SCIP-kennisgeving die met succes bij ECHA is ingediend door bedrijf 1.
In het indieningsrapport van een SSN staat onder meer:
▪ de status van de kennisgeving [Submission status];
▪ het toegekende SCIP-nummer van de kennisgeving die via SSN is
ingediend [SCIP number];
▪ het SCIP-nummer met behulp waarvan de SSN is ingediend – het SCIPnummer waarnaar is verwezen [Referenced SCIP number];
▪ de naam [Article name], het type en de waarde van de primaire
voorwerpidentificatie van het voorwerp waarnaar de informatieverstrekker
heeft verwezen.
De SSN-indieners, bedrijf 2 en bedrijf 3, wordt aangeraden de identificaties in het
indieningsrapport te controleren, waaronder het type en de waarde van de primaire
voorwerpidentificatie, om na te gaan of deze informatie gelijk is aan de informatie die
krachtens artikel 33, lid 1, van de Reach-verordening is verstrekt door hun
upstreamleverancier, bedrijf 1.

Potentiële SSN-indieners kunnen de via het ontvangen SCIP-nummer ingediende
informatie waarnaar zij verwijzen in hun SSN raadplegen in de SCIP-database via
https://echa.europa.eu/scip-database.
Afbeelding 4: Indieningsrapport voor een succesvolle vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN)

5. Bedrijf 2 en bedrijf 3 kunnen respectievelijk het SCIP-nummer 2 en het SCIP-nummer 3,
dat zij hebben ontvangen in hun SCIP-kennisgevingsrapport voor hun SSN voor Fiets A,
aan hun klanten verstrekken, met andere woorden aan de volgende afnemers van Fiets A
in de toeleveringsketen, zoals geïllustreerd in afbeelding 2 voor bedrijf 3. SCIP-nummer 2
of 3 wordt door respectievelijk bedrijf 2 of bedrijf 3 op vrijwillige basis aan hun klanten
doorgegeven, bv. samen met de informatie die krachtens artikel 33, lid 1, van de Reachverordening aan die klanten verderop in de toeleveringsketen wordt doorgegeven in
verband met de SSN, indien zij dezelfde Fiets A verderop in de toeleveringsketen leveren
(bv. als zij distributeurs zijn).
ECHA raadt ten zeerste af andere SCIP-nummers door te geven of onbedoeld bekend
te maken dan de SCIP-nummers die aan taakhouders worden verstrekt in hun eigen
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6. De klanten van bedrijf 2 en bedrijf 3, die bijvoorbeeld distributeurs zijn, verstrekken
respectievelijk de SCIP-nummers die zij hebben ontvangen in hun SCIPkennisgevingsrapporten voor hun SSN’s met betrekking tot Fiets A aan hun klanten, met
andere woorden aan de volgende afnemers van Fiets A in de toeleveringsketen, zodat zij
gebruik kunnen maken van de SSN, enzovoort.
In het in afbeelding 2 geïllustreerde voorbeeld is te zien dat als bedrijf 1 zijn
kennisgeving voor Fiets A actualiseert, bedrijf 2 en 3 alsook alle andere taakhouders
verderop in de toeleveringsketen die een vereenvoudigde SCIP-kennisgeving hebben
ingediend hun kennisgevingen niet opnieuw hoeven in te dienen of te actualiseren, zolang
de actualisering voor hen relevant is. Bedrijf 1 moet echter wel de wijzigingen in het
geactualiseerde dossier dat is ingediend bij ECHA doorgeven, bijvoorbeeld als onderdeel
van de informatie die krachtens artikel 33, lid 1, van de Reach-verordening aan de
bedrijven 2 en 3 wordt doorgegeven. Deze bedrijven moeten die informatie doorgeven
aan de volgende actoren in de toeleveringsketen, enzovoort.

2.2 Bulksgewijze indiening van vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen
Het is vaak zo dat een leverancier van voorwerpen als zodanig of complexe objecten
verschillende voorwerpen of complexe objecten in de EU in de handel brengt waarvoor de SCIPkennisgevingsverplichting geldt. Wanneer een leverancier meerdere SCIP-kennisgevingen voor
die voorwerpen of complexe objecten heeft ingediend, kan deze actor relevante
indieningsinformatie voor één of meer SCIP-kennisgevingen exporteren naar een Excelbestand
in het ECHA-indieningsportaal, zoals weergegeven in afbeelding 5.
Afbeelding 5: Met de functie ‘Export to Excel’ (naar Excel exporteren) in het ECHAindieningsportaal is het mogelijk SCIP-nummers van één of meer indieningen en andere
indieningsinformatie te exporteren

Indieningsinformatie, bv.
SCIP-nummer(s), voor één
of meer SCIPkennisgevingen naar een
Excelbestand exporteren.
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Tot de indieningsinformatie die uit het ECHA-indieningsportaal naar het Excelbestand wordt
geëxporteerd, behoort bijvoorbeeld het SCIP-nummer, de naam van het voorwerp of het
complexe object, het type en de waarde van de primaire voorwerpidentificatie, het
indieningsnummer, de indieningsdatum en het indieningstype.
Een leverancier van voorwerpen als zodanig of complexe objecten (bv. producent, importeur,
samensteller, distributeur) kan op vrijwillige basis de SCIP-nummers van die voorwerpen of
complexe objecten aan klanten – de afnemers van de voorwerpen of complexe objecten –
verstrekken, bv. als onderdeel van of samen met de informatie die krachtens artikel 33, lid 1,
van de Reach-verordening verderop in de toeleveringsketen wordt doorgegeven. De SCIPnummers en andere relevante indieningsinformatie die aan elk van deze nummers is gekoppeld,
zoals de naam van het voorwerp of het complexe object, het type en de waarde van de primaire
voorwerpidentificatie, kunnen bulksgewijs aan klanten worden verstrekt door een Excelbestand
te genereren met behulp van de functie “naar Excel exporteren”.
Actoren in de toeleveringsketen die met betrekking tot aan hen geleverde voorwerpen als
zodanig of complexe objecten meerdere SCIP-nummers hebben ontvangen, en die
vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen (SSN) kunnen indienen (zie paragraaf 2.1), bijvoorbeeld
distributeurs, kunnen SSN’s bulksgewijs indienen door een Excelbestand met een aantal SCIPnummers tegelijk te uploaden.
Het ECHA-indieningsportaal kent in de rubriek ‘Simplified SCIP notification’ – vereenvoudigde
SCIP-kennisgeving – twee manieren waarop een bedrijf (bv. distributeur) dat vereenvoudigde
SCIP-kennisgevingen indient voor meerdere voorwerpen als zodanig of complexe objecten
vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen kan indienen:
1. het bulksgewijs indienen van vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen door een
Excelbestand te uploaden in de rubriek ‘Upload and submission of simplified SCIP
notifications in bulk’ (vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen bulksgewijs uploaden en
indienen) (zie afbeelding 6) en dan in het nieuwe venster te klikken op de knop ‘Submit’
(indienen) (zie afbeelding 7 (nummer 1));
2. het één voor één indienen van afzonderlijke vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen
(SSN’s) voor elk voorwerp of complex object, door in het desbetreffende veld (‘SCIP
number’) in de rubriek ‘Submission of a simplified SCIP notification for an individual SCIP
number’ één SCIP-nummer op te geven en dan op de knop ‘Submit’ te klikken (zie
afbeelding 3).
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Afbeelding 6: Weergave van de rubriek ‘Simplified SCIP notification’ in het
indieningsportaal en bulksgewijze indiening van vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen
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Het Excelbestand dat moet worden geüpload om vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen
bulksgewijs in te dienen, bevat in elk geval in elke rij de ontvangen SCIP-nummers van de
aangemelde voorwerpen of complexe objecten waarnaar wordt verwezen. Het is ook mogelijk
om in elke rij de naam van het voorwerp of complexe object en het type en de waarde van de
primaire voorwerpidentificatie in te vullen, maar vermelding van deze informatie is facultatief.
Die facultatieve gegevens dienen voor de eigen administratie van de indiener (bv. in het ECHAindieningsportaal), niet voor SCIP-doeleinden. SCIP houdt alleen rekening met het SCIP-nummer
en de desbetreffende informatie waarnaar u verwijst die aan dat nummer is gekoppeld. Nadat
het bestand is geüpload, zoals weergegeven in afbeelding 7 (nummer 1), verschijnt de inhoud
van het geüploade Excelbestand in het venster van het ECHA-indieningsportaal. Als de
weergegeven informatie correct is, kan de gebruiker op de knop ‘Submit’ klikken om de
vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen in te dienen. Nadat de vereenvoudigde SCIPkennisgevingen (SSN’s) bulksgewijs zijn ingediend, verschijnt in het indieningsportaal-venster
een lijst met indieningsnummers; zie ook afbeelding 7 (nummer 2).
De indiener kan nagaan of de bulksgewijze indieningen succesvol waren en de SCIP-nummers
bekijken die zijn toegekend aan de met succes ingediende vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen
door naar het indieningsrapport van elke SSN of naar de rubriek ‘Search’ (zoeken)
(landingspagina) van het ECHA-indieningsportaal te gaan; zie afbeelding 8. Vanuit dat deel heeft
de indiener ook toegang tot het indieningsrapport (zie afbeelding 4) voor elke ingediende SSN,
d.w.z. voor elk voorwerp of complex object waarvan bij ECHA kennisgeving is gedaan.
SSN-indieners wordt aangeraden de identificaties in het indieningsrapport te controleren,
waaronder het type en de waarde van de primaire voorwerpidentificatie, door na te gaan of deze
informatie gelijk is aan de informatie die krachtens artikel 33, lid 1, van de Reach-verordening
is verstrekt door hun upstreamleverancier, bedrijf 1.
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Afbeelding 7: Een vereenvoudigde SCIP-kennisgeving bulksgewijs indienen op het ECHAindieningsportaal

(1)

Het systeem geeft de geüploade records
uit het Excelbestand weer. Als de lijst
klopt, klikt u op ‘Submit’.

(2)

Na indiening wordt een
indieningsnummer toegekend. Klik op
het indieningsnummer om het
indieningsrapport te raadplegen.
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Afbeelding 8: Samenvatting van de status van vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen die in het
ECHA-indieningsportaal zijn ingediend.
(In het rode kader is een mislukte SSN-indiening te zien; deze heeft de markering

.)

2.3 Gebruik van vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen door bedrijven
in verschillende toeleveringsketens
De vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN) kan ook worden gebruikt door taakhouders die
bovenaan in verschillende toeleveringsketens staan en die een voorwerp of complex object
afnemen en leveren zonder er wijzigingen in aan te brengen, bv. bedrijven die behoren tot
hetzelfde concern dat hetzelfde artikel of complexe object in elk desbetreffend EU-land in de
handel brengt. In beginsel staat er bovenaan elke toeleveringsketen in de EU een taakhouder
met de rol van producent of importeur van hetzelfde voorwerp of complex object die
verantwoordelijk is voor het verzamelen van alle informatie over stoffen die in dat voorwerp of
complex object zijn verwerkt. Dit betekent in dit geval evenwel niet dat taakhouders die
bovenaan verschillende toeleveringsketens staan en die hetzelfde voorwerp of hetzelfde
complexe object invoeren of produceren, bijvoorbeeld importeurs die bedrijven zijn tot hetzelfde
concern behoren, geen gebruik kunnen maken van SSN. Deze taakhouders bovenaan
verschillende toeleveringsketens moeten echter, indien nodig, regelingen treffen wanneer een
van hen een SCIP-kennisgeving indient met een dossier met de vereiste informatie voor het
voorwerp of het complexe object, en de andere taakhouders gebruikmaken van SSN om te
verwijzen naar de informatie die is ingediend door de taakhouder die het dossier bij ECHA
indient.
Elke taakhouder blijft verantwoordelijk voor de SCIP-kennisgeving met het dossier en de inhoud
ervan. Tot slot is het aan de afzonderlijke taakhouders of anderszins om, indien nodig, de nodige
regelingen te treffen om met behulp van deze tools de SCIP-kennisgevingsplichten na te komen.
Om beter inzicht te bieden in de manier waarop de vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN) in
de praktijk werkt, toont afbeelding 9 een overzicht van een hypothetisch voorbeeld voor het
specifieke geval van importeurs die bedrijven zijn die tot hetzelfde concern behoren.
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Afbeelding 9: Hypothetisch voorbeeld van het gebruik van vereenvoudigde
kennisgevingen (SSN’s) door importeurs die tot hetzelfde concern behoren

SCIP-

Fiets A
Informatie
bedrijf 1
+ dossier

EU-grens
SCIPnummer 1
Fiets A
Niet-EU-leverancier

Fiets A
Bedrijf 1:
importeur S – Frankrijk
(S-groep)

Fiets A
Bedrijf 2:
importeur S – Spanje
(S-groep)

Fiets A
Bedrijf 3:
importeur S – Finland
(S-groep)

SCIPnummer 1
(Fiets A)
SSN:
Informatie
bedrijf 2 +
SCIP-nummer 1
(Fiets A)

SCIP-nummer 2
SSN:
Informatie
bedrijf 3 +
SCIP-nummer 1
(Fiets A)

SCIPnummer 3

1. Bedrijf 1, bedrijf 2 en bedrijf 3, importeurs die tot hetzelfde concern behoren en dezelfde
Fiets A in de EU in de handel brengen die door een leverancier van buiten de EU wordt
geleverd, treffen in voorkomend geval de nodige regelingen wanneer een van hen een
SCIP-kennisgeving indient met een dossier met de vereiste informatie, en de andere
bedrijven gebruikmaken van de SSN om te verwijzen naar de informatie in dat bij ECHA
ingediende dossier.
2. Bedrijf 1 dient een SCIP-kennisgevingsdossier in voor Fiets A in het ECHAindieningsportaal.9 Wanneer de indiening is gelukt, ontvangt bedrijf 1 van ECHA het
eerste indieningsrapport (zie afbeelding 1) met daarin het SCIP-nummer 1 voor de
kennisgeving van “Fiets A”.
3. Bedrijf 1 verstrekt het SCIP-nummer 1, dat staat vermeld in het eerste SCIPindieningsrapport, aan bedrijf 2 en bedrijf 3, zoals hierboven beschreven.
4. Bedrijf 2 en bedrijf 3 dienen bij ECHA een vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN) in
voor Fiets A met behulp van het SCIP-nummer 1 (zie afbeelding 3) dat zij van bedrijf 1
hebben ontvangen.
5. Na indiening van een succesvolle SSN ontvangen bedrijf 2 en bedrijf 3 elk een
indieningsrapport met daarin hun eigen SCIP-nummer (zie afbeelding 4), respectievelijk
SCIP-nummer 2 en SCIP-nummer 3 (afbeelding 9). Deze bedrijven verstrekken geen
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gegevens voor Fiets A in hun SSN; zij verwijzen alleen naar de gegevens in de SCIPkennisgeving die met succes bij ECHA is ingediend door bedrijf 1.
6. Bedrijf 2 en bedrijf 3 kunnen respectievelijk het SCIP-nummer 2 en het SCIP-nummer 3,
dat zij hebben ontvangen in hun SCIP-kennisgevingsrapport over hun SSN voor Fiets A,
aan hun klanten verstrekken, met andere woorden aan de volgende afnemers van Fiets A
in de toeleveringsketen. Dit kan bijvoorbeeld samen gebeuren met de informatie die
krachtens artikel 33, lid 1, van de Reach-verordening aan die klanten verderop in de
toeleveringsketen wordt doorgegeven in verband met de SSN, indien zij dezelfde Fiets A
verderop in de toeleveringsketen leveren (bv. als zij distributeurs zijn).

2.4 Vereenvoudigde
juridische entiteiten

SCIP-kennisgeving(en)

voor

één

of

meer

Het ECHA-indieningsportaal heeft in de rubriek ‘Simplified SCIP Notification’ (vereenvoudigde
SCIP-kennisgeving) een functie die een ‘foreign user’ (vreemde gebruiker)10 de mogelijkheid
geeft (een) vereenvoudigde SCIP-kennisgeving(en) in te dienen voor één of meer taakhouders
(juridische entiteiten) 11) in één indiening.
Deze functie kan van nut zijn wanneer bedrijven die tot hetzelfde concern behoren en
hetzelfde voorwerp of complexe object in de EU in de handel brengen gebruikmaken van SSN,
zoals beschreven in paragraaf 2.3 van dit document. Eén bedrijf binnen een concern kan
gegevens indienen namens andere bedrijven van de groep.
Het gebruik van deze functie vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
1. Er is met behulp van ECHA Accounts een “vreemde gebruiker”-koppeling tot stand
gebracht tussen een of meer taakhouderaccounts en het bedrijf dat verantwoordelijk is
voor de indiening van SCIP-kennisgevingen namens de taakhouder(s).
2. Er moet een SCIP-nummer bestaan, d.w.z. een bedrijf binnen het concern moet met
succes SCIP-kennisgevingen (in principe met een SCIP-dossier) in de SCIP-database
hebben ingediend.
De functie “vreemde gebruiker” in ECHA Accounts geeft een derde de mogelijkheid een ECHAaccount aan te maken en/of te gebruiken voor het indienen van gegevens in de SCIP-database
namens een taakhouder. Deze functie is gebaseerd op regelingen tussen de partijen.
Aanvullende informatie over de functie “vreemde gebruiker” is te vinden in Q&A 1665, Q&A 960
en ‘ECHA Accounts manual’ (handleiding inzake ECHA Accounts).
Om deze functie voor het indienen van (een) vereenvoudigde SCIP-kennisgeving(en) voor één
of meer juridische entiteiten (taakhouders) te kunnen gebruiken, moet de vreemde gebruiker
de benodigde rechten voor de betrokken juridische entiteiten instellen.
De volgende achtereenvolgende stappen moeten worden doorlopen:

Zie de definitie in paragraaf 6.12 van de ‘ECHA Accounts Manual for Industry Users’ (handleiding inzake
ECHA Accounts
voor
industriële
gebruikers),
beschikbaar
onder
‘Related’
op
https://echa.europa.eu/support-echa-accounts-and-eu-login.
11 In dit verband is een taakhouder een juridische entiteit die verplicht is een SCIP-kennisgeving in te
dienen. Het algemene concept van “juridische entiteit” (‘legal entity’) is echter ruimer; zie de definitie ervan
in paragraaf 2.1 van de ‘ECHA Accounts Manual for Industry Users’. Het omvat ook andere entiteiten die
geen taakhouders zijn en die verplicht zijn een SCIP-kennisgeving in te dienen (bv. een derde partij).
10
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1. Stel de “vreemde gebruiker”-rechten in voor de betrokken juridische entiteiten.
2. Verzamel de SCIP-nummers die nodig zijn voor het indienen van de SSN’s namens de
betrokken juridische entiteiten.
3. Log in op het ECHA-indieningsportaal en selecteer ‘Submit a simplified SCIP notification’
(zie afbeelding 3).
4. Als u vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen bulksgewijs wilt indienen, uploadt u een
Excelbestand met twee of meer SCIP-nummers in de rubriek ‘Upload and submission of
simplified SCIP notifications in bulk’ of als u een afzonderlijke vereenvoudigde SCIPkennisgeving voor een voorwerp of complex object wilt indienen, geeft u één SCIPnummer op in het desbetreffende veld (‘SCIP number’) in de rubriek‘Submission of a
simplified SCIP notification for an individual SCIP number’ .
Opmerking: De punten hieronder gaan alleen in op de procedure voor het bulksgewijs
indienen van vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen, aangezien de volgende stappen in
beide procedures sterk op elkaar lijken.
5. In het te uploaden Excelbestand staat in de eerste kolom de lijst van SCIP-nummers van
de voorwerpen of complexe objecten waarvan kennisgeving wordt gedaan.
6. Het systeem geeft de SCIP-nummers en de andere geüploade records (afbeelding 10) uit
het Excelbestand weer. Afbeelding 10 toont ook waar u één of meer juridische entiteiten
kunt selecteren waarvoor u vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen wilt indienen, namelijk
de juridische entiteiten namens wie u als vreemde gebruiker indieningen verricht, voor
de weergegeven SCIP-nummers. Om voor de weergegeven SCIP-nummers bulksgewijs
vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen in te dienen, selecteert u één of meer juridische
entiteiten uit uw lijst van juridische entiteiten in het deel ‘Submission of simplified SCIP
notifications for one or more Legal Entities’ (indiening van vereenvoudigde SCIPkennisgevingen voor één of meer juridische entiteiten).
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Afbeelding 10: Weergave van de SCIP-nummers en andere uit het Excelbestand geüploade
records en de rubriek “Indiening van vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen voor één of meer
juridische entiteiten” voor het selecteren van relevante juridische entiteiten

Het systeem geeft de uit
het Excelbestand
geüploade records weer.

Selecteer een of
meer juridische
entiteiten uit uw lijst
en klik op ‘Submit’.

7. Nadat u de SSN’s voor de geselecteerde juridische entiteiten hebt ingediend door op de
knop ‘Submit’ te klikken, verschijnt een lijst van indieningen voor elke geselecteerde
juridische entiteit. U kunt de desbetreffende indieningsrapporten inzien door op een
indieningsnummer te klikken, zie afbeelding 11.
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Afbeelding 11: Weergave van de lijst van indieningen van elke juridische entiteit

U kunt het desbetreffende
indieningsrapport inzien door
op een indieningsnummer te
klikken.

SCIP-nummers waarmee
SSN’s zijn ingediend.

8. Bekijk in de indieningsrapporten de status van uw indieningen om te controleren of er
nieuwe SCIP-nummers aan uw indieningen zijn toegekend.
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3. “Verwijzing” in een SCIP-kennisgeving
ECHA heeft ook een tool ontwikkeld waarmee bepaalde leveranciers van complexe objecten, dat
wil zeggen objecten die zijn samengesteld uit meer dan één voorwerp, voor een of meer
componenten van het complexe object kunnen verwijzen naar gegevens die al bij ECHA zijn
ingediend. Dit wordt in een SCIP-kennisgeving “verwijzing” genoemd.
“Verwijzing” is bedoeld om bij het aanmaken van een IUCLID-dossier om een SCIP-kennisgeving
voor de complexe objecten in te dienen het beheer van gegevens over de componenten
(voorwerpen als zodanig of complexe objecten) van een complex object te vergemakkelijken.
Een fiets is bijvoorbeeld een complex object met verschillende componenten zoals een wiel
(complex object) en de handvatten aan het stuur (voorwerpen als zodanig). “Verwijzing” is
vooral bedoeld voor samenstellers of producenten van complexe objecten die complexe objecten
vervaardigen en in de EU in de handel brengen.
“Verwijzing” in een SCIP-kennisgeving biedt een taakhouder, in het bijzonder een samensteller,
de mogelijkheid om op vrijwillige basis te verwijzen naar informatie over de componenten van
een complex object (voorwerpen als zodanig of complexe objecten) die al door een
upstreamleverancier van de samensteller of door de taakhouder zelf bij ECHA zijn ingediend in
de SCIP-kennisgeving van het geassembleerde complexe object.
Door middel van “verwijzing” kan een samensteller een “light” SCIP-kennisgevingsdossier van
een complex object aanmaken, waarbij de informatie over de component van een complex object
in het dossier kan worden opgenomen door eenvoudigweg het SCIP-nummer te vermelden dat
verwijst naar de gegevens die al voor die component van een complex object bij ECHA zijn
ingediend.
Aanvullende informatie over het aanmaken van dossiers en het actualiseren van
kennisgevingen is te vinden in de documenten “Kennisgevingen SCIP-database – Een SCIPkennisgeving opstellen en indienen” en “Vereisten voor SCIP-kennisgevingen”, beschikbaar
op de speciale webpagina voor SCIP-ondersteuning op de ECHA-website.
De taakhouder (bv. samensteller) blijft verantwoordelijk voor de informatie die bij ECHA in een
SCIP-kennisgeving
wordt
ingediend
en
voor
het
nakomen
van
de
SCIPkennisgevingsverplichting, namelijk voor de informatie waarnaar wordt verwezen door middel
van “verwijzing”.
Een voorwaarde om voor een geassembleerd complex object gebruik te kunnen maken van
“verwijzing” in een SCIP-kennisgeving is dat het SCIP-nummer van de SCIP-kennisgeving van
de component van het complex object die al bij ECHA is ingediend is ontvangen. Het SCIPnummer kan bijvoorbeeld in het geval van een samensteller worden verstrekt door een
upstreamleverancier als onderdeel van de informatie die deze moet verstrekken krachtens
artikel 33, lid 1, van de Reach-verordening8.
“Verwijzing” is alleen toe te passen als de component (voorwerp als zodanig of complex object)
waarop de verwijzing betrekking heeft, identiek is aan de component waarvoor de verwijzing
wordt gebruikt.5 Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer de component waarvoor verwijzing
wordt gebruikt bij opname in het complexe object wijzigingen heeft ondergaan in de fysische
vorm of chemische samenstelling.
“Verwijzing” wordt vooral gebruikt wanneer een samensteller een voorwerp als zodanig of een
complex object opneemt in een complex object en verwijst naar de gegevens die door zijn
upstreamleverancier zijn ingediend in een SCIP-kennisgeving voor het opgenomen voorwerp als
zodanig of complexe object. In dit geval is “verwijzing” alleen toe te passen als het geleverde
voorwerp hetzelfde blijft als een component in het geassembleerde complexe object, en dus bij
opname in het complexe object geen wijzigingen ondergaat:
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Een afgenomen voorwerp als zodanig is hetzelfde als het voorwerp dat is opgenomen in
het geassembleerde complexe object als er geen wijzigingen zijn de fysische vorm (vorm,
oppervlak en patroon) en de chemische samenstelling ervan.
Een afgenomen complex object (A) is hetzelfde als het complexe object dat is opgenomen
in het geassembleerde complex (B) als:
- geen van de voorwerpen in het complexe object (A) die bij de assemblage van een
complex object (B) als component worden gebruikt een wijziging in de fysieke vorm
of de samenstelling heeft ondergaan, en
- de componenten, deelcomponenten en voorwerpen in het complexe object (A) die
bij de assemblage van complex object (B) als component in het geassembleerde
complexe object (B) worden gebruikt dezelfde blijven.
De informatie die door ECHA via “verwijzing” wordt verspreid over een SCIPkennisgevingsdossier van een complex object voor één of meer componenten van dat
complexe object omvat de informatie in de dossiers die al bij de SCIP-database is ingediend
voor de componenten waarnaar het dossier verwijst, met inbegrip van de voorwerpnaam
van de component (de voorwerpnaam die wordt verspreid, is de naam die wordt vermeld
in het al bij SCIP ingediende dossier) 12.

Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 2.3 van het document “Dissemination and confidentiality in
the
SCIP
database”
(verspreiding
en
vertrouwelijkheid
in
de
SCIP-database)
op
https://echa.europa.eu/scip-support.
12

Tools voor het verwijzen naar SCIP-gegevens die al bij ECHA
zijn ingediend

25

3.1 Hoe werkt “verwijzing” in een SCIP-kennisgeving?
Om beter inzicht te krijgen in de manier waarop “verwijzing” in een SCIP-kennisgeving in de
praktijk werkt, worden aan de hand van een hypothetisch voorbeeld (Fiets A) de
opeenvolgende stappen hieronder weergegeven en toegelicht; zie afbeelding 12.
Afbeelding 12: Overzicht van “verwijzing” in een SCIP-kennisgeving voor een hypothetisch
voorbeeld (Fiets A)
Handvat HCC
SCIP-kennisgevingsdossier:
• Identificatiegegevens
• Instructie(s) voor een veilig
gebruik
• Zorgwekkende elementen

Handvat H
Bedrijf 1 (producent)

SCIP-nummer 1 (Handvat HCC)
Handvat H
SCIP-nummer 1 +
informatie krachtens
artikel 33, lid 1, van de
Reach-verordening
Wiel X
SCIP-kennisgevingsdossier:
• Identificatiegegevens
• Instructie(s) voor een veilig
gebruik
• Component(en) van een
complex object

Wiel X
Bedrijf 2 (importeur)

SCIP-nummer 2 (Wiel X)
Wiel X
SCIP-nummer 2 +
informatie krachtens
artikel 33, lid 1, van de
Reach-verordening

Fiets A
(‘Light-weight’) SCIPkennisgevingsdossier
SCIP-nummer 3 (Fiets A)

(‘Light-weight’) SCIP-kennisgevingsdossier:

Fiets A
Bedrijf 3
(“samensteller”)

•
•
•

Identificatiegegevens
Instructie(s) voor een veilig gebruik
Component(en) van een complex object
SCIP-nummer 1 (Handvat HCC)
SCIP-nummer 2 (Wiel X)
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1. Bedrijf 1 produceert handvatten, voorwerpen als zodanig die een stof van de
kandidaatslijst bevatten in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g), en
levert deze aan bedrijf 3 voor verwerking in een fiets. Bedrijf 1 dient bij ECHA een SCIPkennisgevingsdossier in voor Handvat HCC. Na de indiening ontvangt bedrijf 1 van ECHA
het indieningsrapport waarin het SCIP-nummer 1 staat vermeld (zie onderstaande
afbeelding). Als bedrijf 1 een geactualiseerde versie van deze SCIP-kennisgeving indient,
blijft het SCIP-nummer hetzelfde.

2. Bedrijf 2 importeert wielen (Wiel X) waarin ten minste één, voorwerp als zodanig is
verwerkt dat een stof van de kandidaatslijst bevat in een concentratie van meer dan
0,1 gewichtsprocent (g/g), en levert deze aan bedrijf 3 voor verwerking in een fiets.
Bedrijf 2 dient bij ECHA een SCIP-kennisgevingsdossier in voor Wiel X. Na de indiening
ontvangt bedrijf 2 van ECHA het indieningsrapport waarin het SCIP-nummer 2 staat
vermeld. Als bedrijf 2 een geactualiseerde versie van deze SCIP-kennisgeving indient,
blijft het SCIP-nummer hetzelfde.
3. Bedrijf 1 (producent van Handvat HCC) en bedrijf 2 (importeur van Wiel X) verstrekken
aan klanten, namelijk bedrijf 3, de volgende afnemers van Handvat HCC en Wiel X in de
toeleveringsketen, respectievelijk het SCIP-nummer 1 en het SCIP-nummer 2, die staan
vermeld in het ontvangen eerste SCIP-kennisgevingsrapport. Het SCIP-nummer 1 en het
SCIP-nummer 2 worden door bedrijf 1 en bedrijf 2 op vrijwillige basis aan bedrijf 3
(samensteller van Fiets A) doorgegeven, bv. samen met de informatie die krachtens
artikel 33, lid 1, van de Reach-verordening verderop in de toeleveringsketen wordt
doorgegeven, zodat bedrijf 3 via “verwijzing” een SCIP-kennisgevingsdossier voor Fiets A
kan opstellen.
4. Bedrijf 3, de samensteller en leverancier van Fiets A, moet bij ECHA een SCIPkennisgeving voor Fiets A indienen. Bedrijf 3 heeft de SCIP-nummers 1 en 2 van
respectievelijk bedrijf 1 en bedrijf 2 ontvangen, die betrekking hebben op hun SCIPkennisgevingen aan ECHA doordat zij een SCIP-dossier met alle vereiste informatie voor
Handvat HCC en Wiel X hebben ingediend, en daarom kan bedrijf 3 via “verwijzing” voor
Fiets A een SCIP-kennisgevingsdossier opstellen.
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Een SCIP-kennisgevingsdossier voor Fiets A wordt opgesteld door in IUCLID een
voorwerpgegevensverzameling aan te maken, zoals uitgelegd in het document
“Kennisgevingen SCIP-database – Een SCIP-kennisgeving opstellen en indienen”. Als
voor het SCIP-kennisgevingsdossier voor Fiets A gebruik wordt gemaakt van “verwijzing”
geldt dat bedrijf 3, in plaats van alle informatie over de componenten van Fiets A
(Handvat HCC en Wiel X) op te geven in het deel component(en) van een complex object,
alleen de SCIP-nummers 1 en 2 voor deze componenten vermeldt die respectievelijk van
bedrijf 1 en bedrijf 2 zijn ontvangen, zoals weergegeven in de afbeeldingen 12 en 13 en
toegelicht in bovengenoemd document.
Afbeelding 13 toont de gegevens die voor een component van een complex object
door bedrijf 3 moeten worden opgegeven wanneer in IUCLID gebruik wordt gemaakt van
“verwijzing”. Bedrijf 3 moet het volgende doen:
de voorwerpnaam voor de component van het complexe object (mogelijk
betekenisvolle naam voor het bedrijf dat de gegevens voorbereidt, bedrijf 3, maar niet
relevant voor de verspreiding door ECHA) opgeven in het veld ‘Article name’ ;
-

‘SCIP number’ selecteren uit de lijst ‘Primary article identifier type’ ;

en in het veld ‘Primary article identifier value’ het SCIP-nummer opgeven dat is
verstrekt door de upstreamleverancier van de desbetreffende component van het
complexe object, d.w.z. het SCIP-nummer dat is verstrekt door bedrijf 1 en bedrijf 2 voor
respectievelijk Handvat HCC en Wiel X).
Afbeelding 13: Vereiste gegevens voor de component van een complex object bij gebruik van
“verwijzing”

Een nieuw voorwerp aanmaken
Identificaties

- Type primaire voorwerpidentificatie:
‘SCIP number’
- Waarde primaire voorwerpidentificatie:
bv. SCIP-nummer dat is verstrekt door
bedrijf 1 (leverancier van het handvat)

Opmerking: De naam van de component (onder ‘Article name’) die u opgeeft is niet van
belang in verband met de verspreiding, ECHA stelt namelijk op zijn website (SCIPdatabase) de naam beschikbaar zoals opgegeven in het dossier met de vereiste
informatie voor de component waarnaar een bedrijf verwijst. 12 In dit voorbeeld is de
identificatie die in de SCIP-database beschikbaar zal zijn de componentnaam die door
bedrijf 1 is opgegeven: Handvat HCC (en niet de voorwerpnaam die het bedrijf gebruikt
om het te rapporteren – Handelbar_3 (zie afbeelding 13).
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5. Zodra de voorwerpgegevensverzameling in IUCLID voor Fiets A gereed is, wat inhoudt
dat alle vereiste informatie is ingevoerd, met inbegrip van “verwijzing” naar de
componenten van een complex object, maakt bedrijf 3 een SCIP-kennisgevingsdossier
(“light”) aan voor Fiets A en dient het dit bij ECHA in via het ECHA-indieningsportaal (zie
afbeelding 14).

Afbeelding 14 toont de rubriek ‘Upload and submit’ (uploaden en indienen) in het
ECHA-indieningsportaal. De indiener, bedrijf 3, uploadt hier het aangemaakte “light”
SCIP-kennisgevingsdossier en dient het vervolgens in.
Afbeelding 14: Weergave van de rubriek ‘Upload and submit’ in het ECHA-indieningsportaal

6. Wanneer de indiening van het SCIP-kennisgevingsdossier (‘light-weight’) voor Fiets A in
het ECHA-indieningsportaal is gelukt, ontvangt bedrijf 3 van ECHA het indieningsrapport
(zie afbeelding 1) met daarin het SCIP-nummer 3 voor de kennisgeving van “Fiets A”. In
dit indieningsrapport staat onder meer:
o de status van de kennisgeving [Submission status];
o het toegekende SCIP-nummer van de kennisgeving (voor Fiets A) [SCIP number];
o het indieningsnummer [Submission number];
o de naam [Article name], het type en de waarde van de primaire
voorwerpidentificatie van Fiets A;
o het type kennisgeving: eerste kennisgeving of actualisering [Notification type:
Initial/Update];
o en de indieningsgebeurtenissen [Submission events].
7. Nadat bedrijf 3 van ECHA in het indieningsrapport van een succesvolle indiening het
SCIP-nummer 3 voor de kennisgeving van “Fiets A” heeft ontvangen, kan het op
vrijwillige basis dit SCIP-nummer aan klanten doorgegeven, bv. samen met de informatie
die krachtens artikel 33, lid 1, van de Reach-verordening verderop in de
toeleveringsketen wordt doorgegeven, zodat zij gebruik kunnen maken van de
vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN), indien zij dezelfde Fiets A verderop in de
toeleveringsketen leveren (bv. als zij distributeurs zijn), zoals uitgelegd in hoofdstuk 2
van dit document.
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In het in afbeelding 12 geïllustreerde voorbeeld hoeft bedrijf 3, indien bedrijf 1 zijn
kennisgeving voor handvat HCC actualiseert, zijn kennisgeving voor Fiets A niet opnieuw in te
dienen of te actualiseren, mits de geactualiseerde versie voor hem relevant is. Bedrijf 1 moet
echter de wijzigingen in het geactualiseerde dossier dat is ingediend bij ECHA doorgeven,
bijvoorbeeld als onderdeel van de informatie die krachtens artikel 33, lid 1, van de Reachverordening aan bedrijf 3 wordt doorgegeven. Deze bedrijven moeten deze informatie
doorgeven aan de volgende actoren in de toeleveringsketen, enzovoort.
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