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1. Inleiding
1.1.

Doelstelling

Het doel van deze handleiding is ondersteuning te bieden bij het opstellen van een REACHregistratie en PPORD-dossiers (onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés)
met behulp van IUCLID. Deze handleiding bevat gedetailleerde en praktische instructies voor
het genereren van een stofgegevensverzameling, alsmede een beschrijving van de IUCLIDrubrieken die moeten worden ingevuld teneinde een geldig dossier op te stellen dat via
REACH-IT bij ECHA kan worden ingediend.

In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat IUCLID is geïnstalleerd en dat u een geldig
ECHA-account hebt.
Ga naar Help in IUCLID voor meer informatie over elk gebied, de verschillende
functionaliteiten in IUCLID en hoe u deze functionaliteiten kunt gebruiken (zie paragraaf 1.7
Functionaliteiten van IUCLID).
In deze handleiding gaan wij ervan uit dat u reeds een besluit hebt genomen over uw
registratieaanpak en over alle relevante informatie beschikt. Raadpleeg de richtsnoeren voor
ondersteuning bij de informatievereisten voor registratie:
http://echa.europa.eu/nl/support/guidance .

1.2.

Overzicht met betrekking tot het opstellen en indienen van een
dossier

Een IUCLID-dossier is een niet-bewerkbare momentopname van een stofgegevensverzameling,
die de informatie bevat die bij ECHA moet worden ingediend.Om een dossier te genereren en
in te dienen, moet u de volgende stappen doorlopen:
1. Meld u aan in REACH-IT en maak de Legal entity (Rechtspersoon) aan (https://reachit.echa.europa.eu/).
2. Maak in IUCLID de reference substances (referentiestoffen) aan die betrekking hebben op
uw stof (zie hoofdstuk 6).
3. Maak in IUCLID de substance dataset (stofgegevensverzameling) aan (zie hoofdstuk 9).
4. Voer in de stofgegevensverzameling in IUCLID de informatie in (zie de desbetreffende
rubrieken van hoofdstuk 9).
5. Neem voor alle stoffen die worden geproduceerd of ingevoerd in een hoeveelheid van meer
dan 10 ton een chemischeveiligheidsrapport (CSR) op, tenzij de stoffen zijn vrijgesteld op
grond van artikel 14, lid 2, van de REACH-verordening1.
In IUCLID is een Report generator beschikbaar voor ondersteuning bij het genereren van
een CSR. Deze verzamelt de informatie uit uw IUCLID-gegevensverzameling en genereert
een standaard opgesteld document dat de CSR-hoofdstukken 1 t/m 8 bestrijkt. U kunt ook
gebruikmaken van Chesar om uw chemischeveiligheidsbeoordeling uit te voeren. In dat
geval kan het volledige CSR worden gegenereerd vanuit Chesar. Ga naar Help in IUCLID

Bedenk wel dat wanneer u op grond van artikel 14, lid 2 bent vrijgesteld van de chemischeveiligheidsbeoordeling (CSA), u een toelichting moet
opnemen in rubriek 13 van IUCLID (zie hoofdstuk 9.9).
1
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voor meer informatie over de Report generator. Meer informatie over Chesar is beschikbaar
op de website van Chesar. https://chesar.echa.europa.eu/.
6. Maak in IUCLID een dossier aan (zie hoofdstuk 10).
7. Exporteer een dossier vanuit IUCLID (zie hoofdstuk 11).
8. Dien een dossier bij ECHA in via REACH-IT (zie hoofdstuk 12).
Na ontvangst van uw dossier verricht ECHA een aantal administratieve en technische controles
op uw indiening. Vervolgens krijgt u een registratienummer toegekend (zie paragraaf 1.5
Controles die door ECHA worden uitgevoerd op ingediende dossiers).
ECHA plaatst de informatie van het registratiedossier ook op zijn website. Als u meer wilt
weten over welke informatie wordt verspreid en de mogelijkheden om bepaalde informatie als
vertrouwelijk aan te laten merken, zie paragraaf 1.6 Verzoeken om vertrouwelijkheid en
informatieverspreiding.

1.3.

IUCLID-dossiersjablonen

Voordat u een dossier aanmaakt op basis van een stofgegevensverzameling, moet u eerst uit
de hieronder genoemde soorten het juiste sjabloon selecteren voor het soort dossier dat u
moet indienen2:












REACH-registratie 1 – 10 ton, fysisch-chemische vereisten;
REACH-registratie 1 – 10 ton, verplichte standaardinformatie;
REACH-registratie 10 – 100 ton;
REACH-registratie 100 – 1 000 ton;
REACH-registratie boven 1 000 ton;
REACH-registratie, deelnemer aan een gezamenlijke indiening – algemeen;
REACH-registratie, deelnemer aan een gezamenlijke indiening – tussenproducten;
REACH-registratie, locatiegebonden geïsoleerde tussenproducten boven 1 ton;
REACH-registratie, vervoerde geïsoleerde tussenproducten 1 – 1 000 ton;
REACH-registratie, vervoerde geïsoleerde tussenproducten boven 1 000 ton;
REACH PPORD.
De informatievereisten voor een registratiedossier hangen af van de gewichtsklasse die
geregistreerd staat, en het type registratiedossier dat is opgesteld (artikel 10 versus
artikel 17-18; deelnemer gezamenlijke indiening versus hoofdregistrant). Dit betekent dat
de informatie in het IUCLID-dossier die wordt gecontroleerd op volledigheid, varieert al
naargelang het type indiening. In deze handleiding vindt u een overzicht per rubriek van de
informatie die vereist is voor registratie en voor de PPORD-dossiers. Daarnaast vindt u in
bijlage 2 Overzicht van de controles op volledigheid die door ECHA worden uitgevoerd op de
ingediende dossiers een samenvatting van de toegepaste regels inzake de controles op
volledigheid.

Registratie- of PPORD-kennisgevingsdossier?
Het meest gangbare type dossier is het registratiedossier. In het geval uw stof is onderworpen
aan onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) in een hoeveelheid
van één ton of meer per jaar, kunt u echter ook een PPORD-dossier indienen. Hiermee wordt
u voor een periode van vijf jaar vrijgesteld van de registratieplicht.

2

De genoemde gewichtsklassen gelden per jaar.
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Voor meer informatie over de specifieke bepalingen op grond van REACH inzake stoffen die
worden geproduceerd, ingevoerd of gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en
ontwikkeling (WO&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés
(PPORD), kunt u het desbetreffende richtsnoer raadplegen (beschikbaar op:
http://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-reach).
Individuele registratie of gezamenlijke indiening
De REACH-verordening vereist van partijen die stoffen produceren of invoeren dat zij voor elke
stof één registratie indienen (het zogeheten beginsel van „één stof, één registratie”).
Registranten van stoffen worden met elkaar in contact gebracht nadat zij bij ECHA een
preregistratie (geleidelijk geïntegreerde stof) of een informatieverzoek (niet-geleidelijk
geïntegreerde stof, of geleidelijk geïntegreerde stof zonder preregistratie) hebben ingediend.
Registranten van dezelfde stof hebben een collectieve verantwoordelijkheid de stof te
identificeren, relevante informatie te genereren/verzamelen overeenkomstig de bijlagen VII-X
van REACH, en dit uiteindelijk ter vervulling van hun verplichtingen in te dienen in de IUCLIDopmaak.
In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat de verplichting van gezamenlijke indiening is
vastgesteld door de indienende partij en dat alle relevante informatie is
gegenereerd/verzameld en ingediend.
Raadpleeg voor meer informatie over gezamenlijk gebruik van gegevens en de verplichting
van gezamenlijke indiening het Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens en het
Richtsnoer voor registratie, beide beschikbaar op: http://echa.europa.eu/nl/guidancedocuments/guidance-on-reach.
Locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct of vervoerd geïsoleerd tussenproduct?
Als u fabrikant of importeur bent van een geïsoleerd tussenproduct in een hoeveelheid van één
ton of meer per jaar, dan kunt u profiteren van verlaagde registratievereisten. Bedenk wel dat
de registratievereisten variëren afhankelijk van de vraag of het geïsoleerde tussenproduct een
locatiegebonden dan wel vervoerd product is.
Raadpleeg voor meer informatie over de verplichtingen met betrekking tot de registratie van
tussenproducten het Guidance on registration (Richtsnoer voor registratie), te vinden op:
http://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-reach.
Kennisgeving in het kader van Richtlijn 67/548/EEG (NONS)?
Volgens artikel 24 van de REACH-verordening worden alle kennisgevingen in het kader van
Richtlijn 67/548/EEG (NONS) beschouwd als registraties in het kader van de REACHverordening in de desbetreffende hoeveelheidsklasse. Deze registraties moeten bijgewerkt
worden als ten minste een van de in artikel 22 of artikel 24, lid 2 van de REACH-verordening
beschreven gevallen van toepassing is.
Nader gedetailleerde informatie over hoe u een registratie kunt bijwerken die voorheen een
kennisgeving was in het kader van Richtlijn 67/548/EEG (NONS), kunt u vinden in bijlage 4
Minimum information required for updating a registration under previous Directive
67/548/EEC (Minimuminformatie vereist voor het bijwerken van een registratie op grond van
de voormalige Richtlijn 67/548/EEG) bij deze handleiding en in het document getiteld
Questions and answers for the registrants of previously notified substances (Vragen en
antwoorden voor registranten van eerder opgegeven stoffen), beschikbaar op:
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http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach/nonsregistrantsofpreviouslynotifiedsubstances.

1.4.

Gevraagde informatie voor registratie en PPORD-kennisgeving

Registranten van dezelfde stoffen moeten hun gegevens delen en de informatie gezamenlijk
indienen bij ECHA. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de informatie die door de
hoofdregistrant moet worden ingediend en de informatie die moet worden ingediend door de
overige registranten, de zogenoemde deelnemers aan de gezamenlijke indiening.
Elke registrant (fabrikant, importeur of enige vertegenwoordiger) heeft de verplichting om
diens eigen dossier in te dienen als onderdeel van de gezamenlijke registratie. Als u als enige
registrant voor die stof een dossier opstelt, en er geen sprake is van gezamenlijke indiening,
moet u alle informatie opnemen in uw eigen dossier.
Onderstaande tabel geeft de informatie weer die is ingediend door de hoofdregistrant namens
de deelnemers van de gezamenlijke indiening (gezamenlijke informatie 3) en de informatie die
is ingediend door elke registrant in diens eigen dossier (individuele informatie).

Tabel 1:

Informatie-eisen voor registratie en PPORD-dossiers

Informatie-eisen

Hoofddossier
Gezamenlijke
informatie

Deelnemersdossi
er

PPORD

Individuele
informatie

Individuele
informatie

identiteit van de registrant (ECHAaccount)

X

X

X

identiteit en samenstelling van de stof
genoemd in bijlage VI van de REACHverordening (rubriek 1.1 en 1.2 van
IUCLID)

X

X

X

analytische gegevens van de stof
genoemd in bijlage VI van de REACHverordening (rubriek 1.4 van IUCLID)

X

X

X

informatie over de indeling en
etikettering van de stof genoemd in
bijlage VI van de REACH-verordening
(rubriek 2 van IUCLID)

X

X

informatie over de productie en het
gebruik van de stof genoemd in
bijlage VI van de REACH-verordening
(rubriek 3 van IUCLID)

X

X

informatie over de blootstelling voor
stoffen die geregistreerd zijn in een
hoeveelheid tussen 1 en 10 ton per jaar
en die genoemd worden in bijlage VI van
de REACH-verordening (IUCLIDrubriek 3)

X

X

wetenschappelijke studies genoemd in
bijlage VII-X van de REACH-verordening
(IUCLID-rubriek 4-8)

X

indien van
toepassing,
rubriek 3.3
Locaties

indien van
toepassing

Overeenkomstig artikel 11 van de REACH-verordening kunnen alle deelnemers van de gezamenlijke registratie er om een aantal redenen voor
kiezen niet deel te nemen aan bepaalde informatie die gezamenlijk wordt ingediend. Meer informatie over opting-out en de gevolgen daarvan
vindt u in het Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens: http://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-reach.
3
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richtsnoer over veilig gebruik van de
stoffen die geregistreerd zijn in een
hoeveelheid van 10 ton per jaar en die
genoemd worden in bijlage VI van de
REACH-verordening (IUCLID-rubriek 11)

zoals
overeengekomen

zoals
overeengekomen

zoals
overeengekomen

beoordelingsrapporten zoals genoemd in
artikel 14 van de REACH-verordening,
chemischeveiligheidsrapport (IUCLIDrubriek 13)

zoals
overeengekomen

zoals
overeengekomen

zoals
overeengekomen

een vertrouwelijkheidsverzoek voor de
informatie genoemd in artikel 119, lid 2
van de REACH-verordening, die, indien
aanwezig, moet worden beschouwd als
vertrouwelijk, met inbegrip van een
motivering

indien van
toepassing

indien van
toepassing

indien van
toepassing

1.5.

15

indien van
toepassing

Controles die door ECHA worden uitgevoerd bij ingediende
dossiers

Alle bij ECHA ingediende dossiers ondergaan een aantal eerste technische en administratieve
controles om ervoor te zorgen dat ze correct kunnen worden behandeld en dat de vereiste
regelgevingsprocessen met succes kunnen worden uitgevoerd. Dergelijke controles worden
bedrijfsregels (BR) genoemd.
Een dossier kan alleen worden geaccepteerd voor verwerking als aan alle relevante
bedrijfsregels (zoals verificatie van formats en beschikbaarheid van administratieve informatie)
is voldaan.
Voor meer informatie over de bedrijfsregels verwijzen wij u naar de bijlage Overzicht van de
bedrijfsregels die door ECHA worden gecheckt bij het indienen van dossiers.
Nadat de stap van de bedrijfsregels met succes is doorlopen, worden de registratie en de
PPORD-dossiers onderworpen aan een controle op volledigheid, zoals vereist op grond van
artikel 20 van de REACH-verordening. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat alle vereiste
informatie is verstrekt.
Voor meer informatie over de controle op volledigheid verwijzen wij u naar de bijlage:
Overzicht van de controles op volledigheid die door ECHA worden uitgevoerd op de
ingediende dossiers.
Bovendien worden bepaalde gegevens in het dossier als onderdeel van de controle op
volledigheid handmatig gecontroleerd om aldus te waarborgen dat alle vereiste elementen
aanwezig zijn.
Meer informatie over handmatige verificatie vindt u op http://echa.europa.eu/nl/manuals.

1.5.1.

De Validatieassistent

De plugin Validation assistant (Validatieassistent - VA) is ontwikkeld om u enkele
controlemogelijkheden te bieden voordat u uw dossier via REACH-IT bij ECHA indient.
We adviseren u dan ook met klem de Validation assistant-plugin in twee stadia te gebruiken:
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i.

om uw gegevensverzameling te controleren (voordat het dossier wordt
aangemaakt) en eventuele fouten op dit niveau te corrigeren;

ii. om het uiteindelijke dossier te controleren en eventuele gevonden discrepanties
aan te pakken.
Het gebruik van de plugin in beide stadia is essentieel om eventuele nodeloze fouten tot het
uiterste te beperken en mogelijke afwijzing van uw indiening te voorkomen.
Zie Help in IUCLID voor instructies over toepassing van de Validation assistant.

Met ingang van 21 juni 2016 omvat de controle op technische volledigheid aanvullende
verificaties van het registatiedossier door ECHA-medewerkers. Deze controles kunnen niet
worden gerepliceerd met de Validation Assistant-plugin; de betreffende zaken met
betrekking tot de volledigheid kunnen niet worden weergegeven door het hulpmiddel.
Informatie over de aanvullende verificatiegebieden is te vinden op:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13652/manual_completeness_check_en.pdf.

1.6.

Verzoeken om vertrouwelijkheid en informatieverspreiding

Er zijn informatieonderdelen die op verzoek in aanmerking komen voor vertrouwelijkheid. Als u
vertrouwelijkheid van deze onderdelen wenst, doet u een Confidentiality request (Verzoek om
vertrouwelijkheid) bij ECHA voor elk afzonderlijk onderdeel. Dergelijke verzoeken doet u door
vertrouwelijkheidsvlaggen (
) in te stellen voor elk informatieonderdeel dat u als
vertrouwelijk wenst aan te merken en door te motiveren waarom de publicatie van dergelijke
informatie schadelijk zou zijn voor uw bedrijfsvoering. Er is geen verschil in de behandeling
van vertrouwelijkheidsverzoeken die zijn gevlagd als Confidential business information (CBI Vertrouwelijke bedrijfsinformatie), Intellectual property (IP - Intellectuële eigendom) of Not
publicly available (no PA - Niet openbaar toegankelijk). De geselecteerde vlag is louter ter
informatie.
Meer informatie over verzoeken om vertrouwelijkheid en informatieverspreiding vindt u op
http://echa.europa.eu/manuals.
Verzoeken om vertrouwelijkheid van informatie vallend onder artikel 119, lid 1, van REACH
worden afgewezen, omdat dergelijke informatie altijd wordt verspreid.
Voor verzoeken om vertrouwelijkheid van informatie vallend onder artikel 119, lid 2, van
REACH is een vergoeding verschuldigd. Dergelijke verzoeken moeten vergezeld gaan van een
volledige motivatie. Wanneer vlaggen verwijzen naar informatie die niet onder artikel 119, lid
2, van REACH valt, is geen vergoeding verschuldigd.
Gebruik de plugin Fee calculation (Berekenen van de vergoeding) om erachter te komen wat
een verzoek om vertrouwelijkheid kost. Ga naar Help in IUCLID voor meer informatie over
deze plugin.

1.6.1.

Preview van de informatieverspreiding

De plugin Dissemination preview (Preview van de informatieverspreiding) is ontwikkeld om u in
staat te stellen vooraf te controleren welke informatie openbaar toegankelijk zal zijn op de
ECHA-website. Het wordt sterk aanbevolen deze plugin op het dossier toe te passen om te
simuleren welke informatie zal worden verspreid.
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Ga naar Help in IUCLID voor instructies over het gebruik van de Dissemination previewplugin.

1.7.

Functionaliteiten van IUCLID

De functionaliteiten van IUCLID worden uitgebreid beschreven in de Help-functie die in IUCLID
is ingebouwd. Voor het gebruiken van de Help-functie kunt u overal in de applicatie op F1
drukken. Het Help-systeem zal dan trachten het relevantste deel van de inhoud weer te geven.
Vandaar kunt u naar de specifieke benodigde hulp navigeren. Als bijvoorbeeld de exportwizard
open staat, zou met een druk op F1 in Help de beschrijving verschijnen van de functionaliteit
Export. Als alternatief voor F1 bevat de interface van het systeem ook links naar de Helpfunctie in de vorm van een vraagteken-pictogram.

2. Juridische entiteit
Indieningen bij ECHA worden door Legal entities (Juridische entiteiten) gedaan. Deze juridische
entiteiten moeten vóór de indiening worden gedefinieerd onder vermelding van
contactgegevens. De contactgegevens van het bedrijf worden opgeslagen als een Legal Entity
Object (LEO). U kunt een LEO aanmaken in IUCLID en in de ECHA accounts die beschikbaar
zijn op http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.
ECHA gebruikt uitsluitend de contactgegevens van de juridische entiteit die u hebt
geregistreerd in de ECHA accounts of in REACH-IT.
U hebt al één juridische entiteit gecreëerd toen u IUCLID installeerde. U kunt meer juridische
entiteiten toevoegen door op Legal entity
te klikken op de startpagina van IUCLID. ECHA
controleert echter niet of de juridische entiteit in IUCLID en de juridische entiteit in de ECHA
accounts gelijk zijn.
De juridische entiteit wordt niet standaard in het dossier opgenomen. Indien u de juridische
entiteit wilt opnemen in het dossier, wijzigt u tijdens het aanmaken van het dossier de
standaardinstelling in de wizard voor het aanmaken van een dossier. Zie hiervoor het
hoofdstuk How to create a Dossier? (Een dossier aanmaken).
Indien u een juridische entiteit opneemt in het dossier dat bij ECHA wordt ingediend, kan het
raadzaam zijn te controleren of de juridische entiteiten in IUCLID en REACH-IT dezelfde zijn.
Meer informatie over het aanmaken van een Legal Entity Object (LEO) en hoe u deze kunt
synchroniseren tussen IUCLID en REACH-IT leest u in het volgende hoofdstuk.

2.1.

Informatie over het bijwerken en synchroniseren van een LEO

Om uw juridische entiteit te registreren dient u zich aan te melden bij de ECHA accounts, waar
u informatie over uw juridische entiteit kunt invoeren en beheren.
Bij het aanmaken van een LEO wordt een Universal Unique Identifier (UUID - Universele
Unieke Identificator) gegenereerd. Voorbeeld van een UUID voor een juridische entiteit: IUC5a620a92d-32c6-426a-b6ee-fc338cde0932.
De UUID verschilt per LEO, ook binnen hetzelfde bedrijf als dat bedrijf meerdere LEO's heeft.
U kunt de juridische entiteit tussen IUCLID en REACH-IT synchroniseren door uw LEO te
exporteren vanuit ECHA accounts of REACH-IT. Vervolgens importeert u het bestand naar uw
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lokale IUCLID-installatie. Een identieke UUID in alle systemen waar de identiteit van het bedrijf
verschijnt (IUCLID, REACH-IT, bij ECHA ingediende webformulieren) kan zinvol zijn. Als u nog
geen ECHA-account hebt aangemaakt, kunt u de LEO exporteren vanuit uw IUCLID-installatie
en het bestand importeren naar ECHA accounts wanneer u een account aanmaakt. U kunt een
LEO alleen naar ECHA accounts importeren als u een account aan het aanmaken bent, en niet
naar een bestaand ECHA-account.
Volg onderstaande routes om de UUID's in alle applicaties te vinden en onderling te
vergelijkingen:


IUCLID: Startpagina > Legal entity > dubbelklik op uw juridische entiteit. De UUID van het
bedrijf wordt weergegeven in het Information Panel (Informatiepaneel) onderaan het
IUCLID-venster.



ECHA Accounts: Tab Legal Entity > Algemene gegevens > UUID juridische entiteit



REACH-IT: Menu > Company information > General information > UUID

Voor meer informatie over ECHA-accountbeheer gaat u naar de ECHAaccountshandleiding op
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.

3. Locatie van juridische entiteit
Een Legal entity site (Locatie van juridische entiteit) is een vermelding waarmee u kunt
aangeven op welke locatie de vervaardiging of het eigen gebruik van uw stof plaatsvindt. Deze
informatie omvat de naam van de locatie, het adres en andere contactgegevens van de locatie,
en de mogelijkheid om de identificators van de locatie in andere IT-systemen van
bedrijven/organisaties op te nemen. Een Legal entity site behoort tot één enkele Legal entity
owner (Eigenaar van juridische entiteit).
Het is niet mogelijk een locatie aan te maken zonder deze met een juridische entiteit te
verbinden, maar het is wel mogelijk om de koppeling tussen een locatie en de bijbehorende
eigenaar van de juridische entiteit te wijzigen door een andere juridische entiteit te selecteren
in uw inventaris. Er kunnen meerdere locaties worden gekoppeld aan een juridische entiteit.

3.1.

Een locatie voor een juridische entiteit aanmaken

1. Om een nieuwe locatie aan te maken klikt u met de rechtermuisknop op Legal entity site
op de startpagina en selecteert u New.
2. Geef een naam voor de locatie en wijs deze toe aan de Legal entity owner door op de knop
te klikken.
3. Vul zo veel mogelijk velden in onder General information (Algemene informatie) en Contact
address (Contactadres). Wat minstens moet worden ingevuld, is het land (Country) waar
de locatie zich bevindt.
4. Klik op
in het hoofdmenu om de informatie over de locatie van de juridische entiteit op
te slaan.
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4. Contactpersonen
In de Contacts-inventaris kunt u de contactgegevens toevoegen van de relevante bevoegde
personen, zoals de persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad (SDS),
de toxicoloog, enzovoorts, en dit kan aan het IUCLID-dossier worden gehecht. Met deze
personen kan contact worden opgenomen voor assistentie of het beantwoorden van vragen
over de ingediende informatie.
Informatie over de contactpersoon die verantwoordelijk is voor uw indiening moet worden
gespecificeerd en beheerd in REACH-IT.

4.1.

Een contactpersoon aanmaken

1. Om een nieuwe contactpersoon aan te maken klikt u met de rechtermuisknop op Contacts
op de startpagina en selecteert u New.
2. Vul zo veel mogelijk velden in onder General information.
3. Klik op

in het hoofdmenu om de informatie over de contactpersoon op te slaan.

5. Chemische inventarissen
Chemical inventories (Chemische inventarissen) bevatten chemische identificators, die dienen
als basis voor de bepaling van de reference substances (referentiestoffen). De term inventory
wordt gebruikt voor de verzameling van alle uiteenlopende chemische inventarissen die
beschikbaar zijn in IUCLID. De EG-inventaris is op dit moment de enige inventaris die in
IUCLID wordt gebruikt.
De EG-inventaris is een combinatie van drie afzonderlijke inventarissen:


EINECS (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen) bevat stoffen die
tussen 1 januari 1971 en 18 september 1981 op de Europese markt zouden zijn geweest.



ELINCS (Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan) bevat stoffen
waarvan overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG inzake gevaarlijke stoffen kennis is gegeven
(de zogeheten „eerder aangemelde nieuwe stoffen”) en die na 18 september 1981 in de
handel zijn gebracht.



NLP-list (No-Longer Polymers list) bevat stoffen die in de EU in de handel waren tussen 18
september 1981 en 31 oktober 1993, en die werden beschouwd als polymeren volgens de
meldingsregels voor EINECS maar niet langer als polymeren werden gezien volgens de
zevende wijziging van Richtlijn 67/548/EEG.

De vermeldingen in de EG-inventaris bestaan uit een chemische naam en een nummer (EGnaam en EG-nummer), een CAS-nummer4 (indien beschikbaar), molecuulformule (indien
beschikbaar) en beschrijving (voor bepaalde typen stoffen).

Voor stoffen die in de EG-inventaris staan vermeld met een EG-nummer dat begint met 4, geldt dat er wellicht geen CAS-nummer is
gepubliceerd, terwijl een dergelijk CAS-nummer misschien wel bestaat voor die stof. Dit komt doordat de kennisgevingsregeling voor nieuwe
stoffen onder de vorige wetgeving toeliet dat het CAS-nummer als vertrouwelijk, en dus niet-openbaar, kon worden aangemerkt.
4
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6. Referentiestof
Het concept Reference substance (Referentiestof) stelt u in staat identificatie-informatie over
een bepaalde stof of over een bepaald bestanddeel van een stof, zoals chemische namen (EGnaam, CAS-naam, IUPAC-naam, synoniemen enz.), identiteitscodes (bv. EG-nummer, CASnummer), informatie over moleculen en structuren centraal op te slaan.
Dankzij de Reference substance-inventaris kan steeds dezelfde informatie voor dezelfde
chemische identiteit worden gebruikt. Dit maakt overtypen overbodig en zorgt ervoor dat de
gegevens centraal worden beheerd en bijgewerkt. De Reference substance-inventaris wordt
rechtstreeks door u bijgehouden in uw lokale installatie. Elke referentiestof kan worden
gekoppeld aan een onbeperkte hoeveelheid gegevensverzamelingen van substances of
mixtures/products. Voor het bijwerken van de informatie in een referentiestof opent u de
Reference substance-inventaris, zoekt u de relevante referentiestof en werkt u deze bij. De
aanpassingen hebben gevolgen voor elke afzonderlijke gegevensverzameling die aan deze
referentiestof is gekoppeld.
Om het aantal vermeldingen in uw inventaris te vergroten, kunt u beschikbare
referentiestoffen zoeken, downloaden en importeren vanuit de IUCLID-website naar uw lokale
installatie. Deze voorgedefinieerde referentiestoffen zijn opgesteld om de gegevenskwaliteit te
verbeteren en de gegevensinvoer te minimaliseren.

6.1.

Een referentiestof aanmaken

Als u een referentiestof niet kunt vinden in de Reference substance-inventaris, kunt u een
nieuwe referentiestof aanmaken.
Er zijn twee typen informatie die in een referentiestof kunnen worden vermeld:
1. informatie die specifiek is voor de referentiestof: dergelijke informatie komt exact
overeen met de stof/bestanddelen die door die referentiestof worden gedekt;
2. informatie die betrekking heeft op de referentiestof: deze informatie komt niet exact
overeen met de stof/bestanddelen die door die referentiestof worden gedekt, om een van
de volgende redenen:





De informatie is algemeen omdat deze ook andere stoffen/bestanddelen betreft.
De informatie heeft slechts betrekking op een aantal bestanddelen van een referentiestof
voor een stof of een groep bestanddelen.
De informatie verwijst naar een vergelijkbaar bestanddeel/vergelijkbare stof.
De informatie is niet de meest recente informatie die beschikbaar is om de
stof/bestanddelen te identificeren.

Gerelateerde informatie mag uitsluitend worden vermeld onder Identifiers of related
substances (Identificators van gerelateerde stoffen), omdat het kan leiden tot
dubbelzinnigheid omtrent de identiteit van de stof of bestanddelen waarmee een
referentiestof overeenkomt.
Een referentiestof aanmaken:

1. Klik met de rechtermuisknop op de Reference substance
selecteer New.

op de startpagina en

2. Voer de naam van de referentiestof in.
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3. Als de referentiestof in de EG-inventaris wordt vermeld, wijst u deze toe door op de
knop Add (Toevoegen) te drukken.
4. Als uw referentiestof niet in de EG-inventaris wordt vermeld, selecteert u een
motivering in de keuzelijst onder No inventory information available (Geen
inventarisinformatie beschikbaar).
5. Vul de resterende velden voor de referentiestof zo veel mogelijk in.
De volgende informatie moet worden verstrekt voor alle bekende bestanddelen en additieven,
indien beschikbaar en/of van toepassing:















informatie met betrekking tot de EC Inventory (EG-inventaris),
CAS number (CAS-nummer) en CAS name (CAS-naam),
IUPAC name (IUPAC-naam), (Indien een naam volgens de IUPAC-nomenclatuur niet kan
worden afgeleid, moet u nog steeds een naam opgeven die de chemische aard bepaalt van
de stof of de bestanddelen/onzuiverheden/additieven die in de referentie worden
beschreven);
Description (Beschrijving) (Vermeld in dit veld eventuele aanvullende informatie die
relevant is voor de beschrijving van de referentiestof. Dit is vooral van belang wanneer de
referentiestof niet overeenkomt met een nauwkeurig omschreven chemische stof.
Aangehechte bestanden kunnen zo nodig worden toegevoegd.),
Synonyms (Synoniemen),
Identifiers of related substances (Identificators van gerelateerde stoffen),
Molecular formula (Molecuulformule) (als u geen molecuulformule kunt afleiden van de
referentiestof, moet u een motivering opgeven in het opmerkingenveld Remarks onderaan
in de rubriek),
Molecular weight range (Molecuulgewichtbereik),
SMILES notation (SMILES-notatie),
InChI,
upload een afbeelding met de Structural formula (Structuurformule).

6. Klik op

in het hoofdmenu om de referentiestof op te slaan.

7. Literatuurverwijzing
In de Literature references-inventaris kunt u verschillende bibliografische verwijzingen
toevoegen en opslaan, zoals publicaties en onderzoeksverslagen die de literatuurbasis vormen
voor de eindpuntonderzoeksrecords. Elke literatuurverwijzing die in uw inventaris is
opgeslagen, kan worden gekoppeld aan de eindpuntonderzoeksrecords van de rubrieken 4 t/m
10 in IUCLID.

7.1.

Een literatuurverwijzing aanmaken

1. Om een nieuwe literatuurverwijzing aan te maken klikt u met de rechtermuisknop op de
Literature reference

op de startpagina en selecteert u New.

2. Onder General information (Algemene informatie) vult u de relevante velden voor uw
verwijzing in.
3. Klik op

in het hoofdmenu om de literatuurverwijzing op te slaan.
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8. Testmateriaal
In de inventaris Test material (Testmateriaal) kunt u informatie opnemen over de identiteit
van de materialen die zijn gebruikt in de onderzoeken die worden gerapporteerd in uw dossier.
Records van testmateriaal die zijn opgeslagen in de inventaris kunnen worden hergebruikt in
elk record waarin hetzelfde testmateriaal wordt gebruikt. Op deze manier kan de informatie
over testmateriaal centraal worden opgesteld en beheerd, en worden gekoppeld aan de
toepasselijke eindpuntonderzoeksrecords.
Elke vermelding bestaat uit een rubriek Composition (Samenstelling) (zie rubriek 1.2
Composition) voor het rapporteren van de verschillende bestanddelen van het testmateriaal,
vergelijkbaar met de informatie die wordt gebruikt voor de definitie van een Stof, en een
rubriek Other characteristics (Overige kenmerken). Deze laatste rubriek bevat ook een
omschrijving van de vorm van het testmateriaal en de mogelijkheid aanvullende informatie toe
te voegen, zoals welke informatie als vertrouwelijk kan worden beschouwd en dus niet mag
worden gepubliceerd.

8.1.

Aanmaken van testmateriaal

1. Om nieuw testmateriaal aan te maken klikt u met de rechtermuisknop op Test material
(Testmateriaal) op de startpagina en selecteert u New (Nieuw).
2. Voer dezelfde Name (Naam) in als de naam die is toegekend in het onderzoek in het kader
waarvan de test van het materiaal is uitgevoerd.
3. Gebruik het herhaalbare blok onder Composition (Samenstelling) om de desbetreffende
constituents (bestanddelen), impurities (onzuiverheden), additives (additieven) van het
testmateriaal in te voeren, met inbegrip van de concentration (concentratie) en een
koppeling naar de Reference substance (Referentiestof). Klik op de knop Add (Toevoegen)
als u een nieuwe vermelding wilt opnemen.
4. Als de details over de zuiverheid van de samenstelling niet bekend zijn, kunt u een
kwalitatieve aanduiding opnemen wanneer u de desbetreffende waarde selecteert uit de
keuzelijst Composition/purity: other information (Samenstelling/zuiverheid: overige
informatie).
5. In het geval van een QSAR-voorspelling, waarbij de identiteit van de stof is gebaseerd op
de gegevens die zijn geselecteerd uit de inventaris van referentiestoffen, zijn de details
over zuiverheid niet relevant. Derhalve moet behalve de gespecificeerde Samenstelling ook
de waarde not applicable for in silico study (niet van toepassing voor in silico-onderzoek)
worden geselecteerd.
6. Onder Other characteristics (Overige kenmerken) kunt u informatie opnemen over de vorm
van het testmateriaal en, indien nodig, nadere details.
7. Klik op

in het hoofdmenu om het testmateriaal op te slaan.

9. Een stofgegevensverzameling aanmaken
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke informatie u moet verstrekken in de verschillende
rubrieken van IUCLID, afhankelijk van het type indiening dat u via een IUCLID-dossier wilt
realiseren.
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Tijdens het invullen van uw gegevens kunt u gebruikmaken van de Help-functie in de
IUCLID-software. Voor het bekijken van de meest relevante informatie in het Help-venster
kunt u overal in de toepassing op F1 drukken.
Om een dossier in IUCLID aan te maken dient u eerst een stofgegevensverzameling aan te
leggen. Een stofgegevensverzameling is een opslagplaats van administratieve en
wetenschappelijke gegevens voor een stof. De informatie in de gegevensverzameling kan
worden aangepast: u kunt informatie toevoegen, verwijderen of wijzigen. De
gegevensverzameling wordt gebruikt als basis voor het dossier.Het dossier is een
momentopname van de gegevensverzameling: de informatie in het dossier kan niet worden
gewijzigd.

Een gegevensverzameling aanmaken:
1. Klik met de rechtermuisknop op de Substance
selecteer New.

op de startpagina van IUCLID en

2. Vul het veld Substance name (Stofnaam) in. Let erop dat u een naam invult waarmee u de
stof eenvoudig kunt onderscheiden. Dit is met name van belang als uw lokale IUCLIDinstallatie meerdere gegevensverzamelingen bevat.
3. Wijs een bestaande Legal entity (Juridische entiteit) toe aan uw stofgegevensverzameling
door te klikken op de knop
. Er opent een nieuw venster waarin u de juridische
entiteiten binnen uw lokale IUCLID-installatie kunt opzoeken. Voer de zoekcriteria in,
selecteer de toepasselijke juridische entiteit in de lijst, en wijs deze toe aan de
stofgegevensverzameling.
4. Bewaar de informatie door op het pictogram

in het hoofdmenu te klikken.

Meer informatie over het invullen van de velden in dit scherm vindt u in rubriek 1.1
Identification.

Een gegevensverzameling verder invullen:
1. Als de stofgegevensverzameling eenmaal is aangemaakt, wordt deze weergegeven in het
navigatiepaneel aan de linkerkant van het scherm.
2. Dubbelklik of klik met de rechtermuisknop en selecteer Open om uw gegevensverzameling
te openen.
3. Wanneer de gegevensverzameling is geopend, ziet u in het navigatiegedeelte van het
scherm de tab voor de inhoudsopgave: Table of contents (TOC).
4. Om de inhoudsopgave te kunnen zien die relevant is voor het dossiertype dat u maakt,
klikt u op de gevulde neerwaartse pijl (

) in de TOC-tab.

5. Er verschijnt een lijst met verschillende soorten indieningen. Selecteer het specifieke type
indiening in de lijst.
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Afbeelding 1:

Het sjabloon selecteren in de keuzelijst

Annankatu 18, Postbus 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Het opstellen van registratie- en PPORDdossiers
Publicatiedatum mei 2017

6. De rubrieken die relevant zijn voor het type indiening, worden nu weergegeven. Rubrieken
met verplicht in te vullen informatie zijn gemarkeerd met een asterisk ( ). Als u een
gegevensverzameling aanmaakt maar nog niet precies weet wat voor type REACH-dossier
gemaakt gaat worden, selecteert u de optie REACH Complete table of contents (REACH
Volledige inhoudsopgave). Hiermee verschijnt een inhoudsopgave met alle rubrieken die
relevant zijn onder de REACH-verordening.
Als u eenmaal een gegevensverzameling voor uw stof hebt aangemaakt, voegt u gegevens
over de stof toe aan deze gegevensverzameling. In de volgende hoofdstukken staat
beschreven welke gegevens in elke rubriek van IUCLID moeten worden ingevuld voor de
specifieke indieningstypen waarnaar deze handleiding verwijst. De rubrieken worden
weergegeven op naam en op de nummering die in IUCLID wordt gebruikt.
Wanneer u de verschillende delen van de gegevensverzameling invult, is het belangrijk dat:




alle verschillende kolommen worden ingevuld wanneer u in een tabel een rij creëert;
het aangrenzende tekstveld wordt ingevuld wanneer u in een keuzelijst other (overig)
selecteert;
een veld wordt ingevuld wanneer dit betrekking heeft op een eenheid.

9.1.

Sjablonen

Met een Template
(Sjabloon) kunt u gegevens uit meerdere rubrieken tegelijkertijd
kopiëren of koppelen naar de gegevensverzameling van een Stof zonder dat u handmatig alle
rubrieken opnieuw hoeft aan te maken en de gegevens opnieuw hoeft in te voeren. De opzet
ervan is grotendeels gelijk aan die van een stofgegevensverzameling.
Een sjabloon kan op twee verschillende manieren worden gebruikt:


Inherit (Overnemen): in dit geval wordt er een koppeling gemaakt tussen een stof en een
sjabloon. De gegevens die worden beheerd in de sjabloon, kunnen alleen worden bewerkt
in de sjabloon zelf, maar zijn samen met de overige gegevens zichtbaar in de
stofgegevensverzameling. Wanneer er aanpassingen worden gemaakt in de sjabloon,
worden deze direct weergegeven in de stofgegevensverzameling waaraan de sjabloon is
gekoppeld. Dezelfde sjabloon kan worden gekoppeld aan verschillende stoffen, die
vervolgens een gemeenschappelijke gegevensverzameling delen.



Copy: in dit geval wordt het documentendeel van de sjabloon gekopieerd naar de
stofgegevensverzameling. Er is geen koppeling tussen de documenten in de sjabloon en de
documenten die zijn gekopieerd naar de stof. Na het kopiëren worden de documenten in de
sjabloon en die in de stofgegevensverzameling niet meer gesynchroniseerd. Een document
dat op deze manier is gekopieerd, kan wel worden gewijzigd in de stof waarnaar het is
gekopieerd.Zelfs als de sjabloon volledig wordt gewist, blijven de gegevens in de
stofgegevensverzameling onaangetast.
Ga naar Help in IUCLID voor meer informatie over Sjablonen.
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9.2.

Categorieën

Voor stoffen waarvan de fysisch-chemische en toxicologische eigenschappen gelijk zijn of een
regelmatig patroon volgen als gevolg van structurele gelijkenis, kan in IUCLID een Category
(Categorie)
worden aangemaakt en opgenomen in het dossier. Deze structurele
overeenkomsten kunnen een voorspelbaar patroon creëren in één of alle van de volgende
parameters: fysisch-chemische eigenschappen, afbraak in en gevolgen voor het milieu en
gevolgen voor de menselijke gezondheid.
Het groeperen van chemische stoffen op grond van gelijkenis kan op het volgende worden
gebaseerd:





een gemeenschappelijke functionele groep (bijvoorbeeld aldehyde, epoxyhars, ester,
metaalion, etc.);
gemeenschappelijke precursoren en/of afbraakproducten (bijvoorbeeld de „metabolismebenadering” door onderzoek van verwante chemicaliën zoals zuur/ester/zout);
een incrementele en constante verandering door de categorie heen (bijvoorbeeld een
categorie ketenlengte);
gemeenschappelijke bestanddelen of chemische klasse.

Een chemische categorie wordt gedefinieerd door een lijst met chemicaliën (leden van de
categorie) en een set eigenschappen en/of effecten waarvoor experimentele en/of geschatte
gegevens beschikbaar zijn of kunnen worden gegenereerd (categorie-eindpunten). Voor elk
categorielid wordt een afzonderlijke stofgegevensverzameling in IUCLID aangemaakt, waarin
alle toepasselijke gegevens worden ingevoerd.
Ontbrekende gegevens in een chemische categorie kunnen worden aangevuld door
verschillende benaderingen te gebruiken, waaronder eenvoudige 'read-across', trendanalyse
(interpolatie en extrapolatie) en computermethoden op basis van SAR's, QSAR's of QAAR's.
Meer informatie over het gebruik van deze methoden om de gegevenshiaten te vullen is te
vinden op de ECHA-website: http://echa.europa.eu/nl/practical-guides,
http://echa.europa.eu/nl/support/grouping-of-substances-and-read-across en
http://echa.europa.eu/nl/support/oecd-qsar-toolbox.
Voor alle informatie die nodig is voor het aanmaken van een dossier op basis van een
categorie, verwijzen wij u naar de Help-functie in IUCLID.

9.3.

Beoordelingsentiteit

Om een registratiedossier op te stellen moet u inzicht hebben in de eigenschappen en de
levenscyclus van uw stoffen: aldus kunt u uw beoordelingsbenadering bepalen. Dit is met
name van belang als u een stof registreert voor meer dan 10 ton per jaar en om die reden een
chemischeveiligheidsbeoordeling moet uitvoeren. In een standaardveiligheidsbeoordeling
worden de lot- en effecteigenschappen van een stof gekenmerkt door één verzameling van
waarden. Er zijn echter gevallen waar er meer dan een enkele verzameling van waarden voor
de lot- en effecteigenschappen vereist zijn (zie voor meer details het Richtsnoer voor
chemischeveiligheidsbeoordeling - deel D, hoofdstuk D.2). In het geval er meerdere
verzamelingen eigenschappen vereist zijn om uw stof te beoordelen, wordt u aanbevolen om
ten behoeve van een transparante rapportage van de informatie in uw registratiedossier,
beoordelingsentiteiten aan te maken (zie voor meer informatie bijlage Beoordelingsentiteit).
Daartoe:
1. klikt u met de rechtermuisknop op rubriek 0.4 Assessment entities
(Beoordelingsentiteiten), en
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2. selecteert u New (Nieuw) en vervolgens het type beoordelingsentiteit dat u wil aanmaken.
U wordt hoe dan ook geadviseerd informatie in te voeren in het veld Approach to fate/hazard
assessment (Aanpak lot-/gevarenbeoordeling) in rubriek 0.4, ook als er geen
beoordelingsentiteiten worden aangemaakt. Deze informatie moet worden gerapporteerd in
rubriek 1 van het CSR.
De volgende hoofdstukken bieden informatie over de verschillende rubrieken van
IUCLID die van belang zijn voor het registratiedossier.

9.4.

Rubriek 1 General information (algemene informatie)

In rubriek 1, General information (Algemene informatie) voert u in de verschillende rubrieken,
zoals hierna beschreven, de informatie in over de identiteit van de stof en de indienende partij.

9.4.1.

Rubriek 1.1 Identification (identificatie)

Rubriek 1.1 behandelt de identificatie van de stof, de rol in de toeleveringsketen en het type
(referentie)stof.
Om deze rubriek te voltooien volgt u de volgende stappen:
1. Typ in het veld Substance name (Stofnaam) de naam van de stof waarvoor u het dossier
aanmaakt.
2. Indien er sprake is van vertrouwelijkheidskwesties omtrent de stofnaam, vult u het veld
Public name (Openbare naam) in. In dit veld moet u een generieke naam opgeven die
geschikt is voor publicatie en die een juiste beschrijving van de stof geeft.
Voor meer informatie over het toekennen van openbare namen aan stoffen overeenkomstig
de REACH-verordening verwijzen wij u naar de handleiding Dissemination and confidentiality
under the REACH Regulation (Verspreiding en vertrouwelijkheid overeenkomstig de REACHverordening), die te vinden is op: http://echa.europa.eu/nl/manuals
3. Wijs een Legal entity (Rechtspersoon) toe aan uw stofgegevensverzameling door te klikken
op de knop

(zie hoofdstuk 2 Legal entity).

4. Voor REACH-registratie, verzoeks- en PPORD-dossiers kunt u een derde partij als
vertegenwoordiger aanwijzen.
Informatie over de derde partij als vertegenwoordiger voor uw indiening moet vóór de
indiening worden gespecificeerd en beheerd in REACH-IT. Raadpleeg voor meer informatie
over derde partijen als vertegenwoordigers het Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van
gegevens, dat te vinden is op: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onreach

Rol in de toeleveringsketen:
5. Vink minstens één vakje aan in deze rubriek in overeenstemming met uw rol in de
toeleveringsketen met betrekking tot deze stof.
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Identificatie van de stof:
6. Klik op de knop
om een reference substance (referentiestof) toe te kennen aan uw
stofgegevensverzameling.
7. Er verschijnt een zoekvenster. Zoek uw referentiestof. Klik op Assign (Toewijzen).
Als u uw referentiestof niet kunt vinden omdat deze nog niet is aangemaakt, klikt u op New
(Nieuw) om een referentiestof aan te maken (zie hoofdstuk 6 Reference substance).

De te vermelden informatie voor uw referentiestof hangt af van het type stof:


Stoffen met één bestanddeel:

Een stof met één bestanddeel is een duidelijk gedefinieerde stof waarin één
bestanddeel aanwezig is in een concentratie van ten minste 80 gewichtsprocent. Dit
bestanddeel is het hoofdbestanddeel van de stof. Een stof krijgt een naam op grond van de
chemische naam van dat hoofdbestanddeel.
Als uw stof een stof met één bestanddeel is, wijs dan de reference substance5
(referentiestof) toe die overeenkomt met het hoofdbestanddeel in rubriek 1.1.


Stoffen met verscheidene bestanddelen:

Een stof met verscheidene bestanddelen is een duidelijk gedefinieerde stof waarin
meer dan één bestanddeel aanwezig is in een concentratie tussen ≥ 10 en < 80
gewichtsprocent. Deze bestanddelen zijn de hoofdbestanddelen van de stof. Een stof met
verscheidene bestanddelen krijgt zijn naam meestal als een reaction mass (reactiemassa)
van de hoofdbestanddelen.6
Als uw stof een stof met verscheidene bestanddelen is, wijs dan de reference substance 7
(referentiestof) toe die overeenkomt met de reactiemassa van de hoofdbestanddelen van uw
stof in rubriek 1.1.


UVCB-stoffen:

UVCB-stoffen (stoffen met een onbekende of variabele samenstelling, complexe
reactieproducten en biologische materialen) zijn stoffen die niet voldoende kunnen worden
geïdentificeerd op basis van hun chemische samenstelling.

Voor de referentiestof moeten de Molecular formula (molecuulformule), het Molecular weight range (molecuulgewichtbereik) en de Structural
formula (structuurformule) worden verstrekt. Daarnaast moet ook de SMILES notation (SMILES-notatie) worden opgegeven indien deze
beschikbaar is.
5

Aan bepaalde stoffen met verscheidene bestanddelen die overeenkomen met reactiemassa’s van isomeren kan soms beter een naam worden
toegekend met gebruik van een chemische naam waarbij de isomere vorm niet wordt gespecificeerd in plaats van een „reactiemassa”.
6

De chemische naam van de stof met verscheidene bestanddelen moet worden gerapporteerd in het veld IUPAC Name (IUPAC-naam) van de
referentiestof. Dit moet zelfs wanneer de naamgevingsconventie „reaction mass of” (reactiemassa van) de IUPAC-nomenclatuur niet volgt. Houd
er ook rekening mee dat de Molecular formula (Molecuulformule), het Molecular weight range (Molecuulgewichtbereik) en de Structural formula
(Structuurformule) van de referentiestof moeten worden gegeven, of er moet in het veld Remarks (Opmerkingen) worden gemotiveerd waarom
deze informatie niet wordt verstrekt. Daarnaast moet ook de SMILES notation (SMILES-notatie) worden opgegeven indien deze beschikbaar is.
7
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Als uw stof een UVCB-stof is, wijs dan een reference substance8 (referentiestof) toe die
overeenkomt met de UVCB-stof in rubriek 1.1.

Type stof:
8. Selecteer het toepasselijke Type of substance (Type stof) uit de keuzelijst. Voor
indieningen volgens REACH kunt u alleen kiezen tussen een stof met één bestanddeel, een
stof met verscheidene bestanddelen en UVCB (de opties polymer (polymeer) en other:
(overige:) zijn niet van toepassing).

We raden u aan ook het Guidance for identification and naming of substances under REACH
and CLP (Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP) te
lezen, dat te vinden is op http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
9. Selecteer de Origin (Oorsprong), bv. organisch of anorganisch, in de keuzelijst.
10. Indien van toepassing kunt u aanvullende identificatoren voor uw stof toevoegen onder
Other identifiers (Andere identificatoren). Dergelijke identificatoren zijn onder meer
handelsnamen van de stof, identificatoren waaronder de stof in het verleden bekend stond
maar die later zijn vervangen/verfijnd of identificatoren die worden gebruikt om de stof te
identificeren volgens andere regelgevingssystemen. Chemische (wetenschappelijke)
synoniemen dienen hier niet te worden vermeld, maar moeten worden aangegeven in de
informatie over de referentiestof.
11. U kunt informatie over de contactperso(o)n(en) voor deze stof uit de eerder opgegeven
contactpersonen (zie hoofdstuk 4 Contact) toevoegen. U kunt tevens een nieuw
contactpersoon aanmaken door te klikken op New (Nieuw). Een voorbeeld van een hier toe
te voegen contactpersoon is de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het
veiligheidsinformatieblad (SDS) van de geregistreerde stof.
12. Klik op

9.4.2.

in het hoofdmenu om de informatie op te slaan.

Rubriek 1.2 Composition (samenstelling)

In deze rubriek vermeldt u de identiteit en concentratie van de bestanddelen van de
samenstelling, inclusief onzuiverheden en additieven. De staat en de vorm van uw
samenstelling(en) worden in deze rubriek vermeld.
We adviseren u ervoor te zorgen dat de informatie die is opgenomen in IUCLID-rubriek 1.1 en
rubriek 1.2 voldoende is om de identiteit van uw stof duidelijk te vermelden en consequent is
voor beide rubrieken. Het is vooral belangrijk dat deze informatie niet zo algemeen is dat zij
van toepassing zou kunnen zijn op meer dan één stof.
Iedere stofgegevensverzameling moet ten minste één samenstellingsrecord bevatten die
verwijst naar de door de registrant, informatieverstrekker of aanvrager vervaardigde,
ingevoerde of gebruikte samenstelling. Afhankelijk van het type stof en het op te stellen
dossier kan het nodig zijn om meer dan één samenstelling te melden. Dit is vooral het geval
waar samenstellingsverschillen invloed hebben op het risicoprofiel en de indeling van de stof.

De chemische naam van de UVCB-stof moet worden gerapporteerd in het veld IUPAC Name (IUPAC-naam) van de referentiestof. Dit moet zelfs
wanneer de naamgevingsconventies voor UVCB-stoffen de IUPAC-nomenclatuur niet volgen. Houd er ook rekening mee dat de Molecular formula
(Molecuulformule), het Molecular weight range (Molecuulgewichtbereik) en de Structural formula (Structuurformule) van de referentiestof moeten
worden gegeven, of er moet in het veld Remarks (Opmerkingen) worden gemotiveerd waarom deze informatie niet wordt verstrekt. Daarnaast
moet ook de SMILES notation (SMILES-notatie) worden opgegeven indien deze beschikbaar is.
8
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Iedere samenstelling wordt in IUCLID gemeld als een record. Om een nieuw record aan te
maken:
1. Klik met de rechtermuisknop op 1.2. Composition (Samenstelling) in de TOC
(Inhoudsopgave) van het navigatiepaneel aan de linkerkant van het scherm.
2. Selecteer New record (Nieuwe record) in de keuzelijst.
3. Er wordt een nieuwe record voor het melden van een nieuwe samenstelling aangemaakt.
Vul vervolgens de informatie over de samenstelling van uw stof in.

Algemene informatie:
1. Geef een beschrijvende Name (Naam) voor de samenstelling. Dit is vooral relevant als u
melding maakt van meerdere samenstellingen.
2. De standaardkeuze in het veld Type of composition (Type samenstelling) is legal entity
composition of the substance (rechtspersoon samenstelling van de stof). Dit verwijst naar
een samenstelling die is vervaardigd, ingevoerd of gebruikt door de registrant,
informatieverstrekker of aanvrager. Iedere gegevensverzameling dient ten minste één
samenstelling van dit type te bevatten. Wijzig deze waarde alleen wanneer u een
samenstelling met een ander doel wilt melden. Voor meer informatie over welke typen
samenstellingen u voor die indiening kunt melden, dient u de specifieke instructies voor het
type indiening dat u opstelt te raadplegen. In het onderstaande vindt u hierover verdere
uitleg.
3. Vermeld de fysische State/form (Staat/vorm) van de samenstelling door in de keuzelijst de
juiste term te selecteren. Daar waar de stof verschillende fysische staten of vormen omvat,
dient voor ieder ervan een afzonderlijke samenstelling te worden aangemaakt.
4. U kunt gedetailleerdere informatie over de samenstelling verstrekken onder Description of
composition (Beschrijving van de samenstelling). Dit is vooral belangrijk wanneer
verscheidene samenstellingen worden gemeld om de verschillen tussen de samenstellingen
te verduidelijken. Het verstrekken van nadere overwegingen met betrekking tot hoe de
samenstelling is gedefinieerd is ook wenselijk wanneer de samenstelling brede
concentratiebereiken of polymorfen of isomeren omvat. Voor stoffen die niet kunnen
worden beschreven met duidelijk gedefinieerde en gekwantificeerde bestanddelen (bv.
UVCB-stoffen) wordt in dit veld nadere informatie voor het identificeren van de
samenstelling verstrekt, waaronder de identiteit van de uitgangsmaterialen en een
beschrijving van het productieproces dat wordt gebruikt om de stof te vervaardigen.
5. U kunt ondersteunende bijlagen verstrekken onder de Attached description (Bijgevoegde
beschrijving).
6. Geef waar van toepassing in het veld Justification for deviations (Motivering voor
afwijkingen) de reden op voor het afwijken van de regels voor melding van de
samenstelling van stoffen, zoals gespecificeerd in de wetstekst en zoals aangegeven in het
Richtsnoer voor de identificatie en naamgeving van stoffen in REACH en CLP dat te vinden
is op http://www.echa.europa.eu/nl/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Typen samenstelling
In IUCLID 6 bevat het samenstellingsrecord het nieuwe veld Type of composition (Type
samenstelling). Aan de hand van dit veld kunnen gebruikers in meer detail de aard van de
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door hen geboden samenstelling aangeven. Bij de migratie of als er een nieuw record wordt
aangemaakt, wordt het veld automatisch ingevuld met de waarde legal entity composition of
the substance (rechtspersoon samenstelling van de stof). Dit type samenstelling komt naar
verwachting overeen met de samenstelling van de geregistreerde stof zoals
vervaardigd/ingevoerd door de registrant en is een informatievereiste op grond van de
controle op volledigheid. Het eerste samenstellingsrecord van de rechtspersoon wordt door
REACH-IT gebruikt om de identiteit van de stof van de registratie te bepalen.
Overige beschikbare typen samenstelling zijn boundary composition of the substance
(grenssamenstelling van de stof) (zie hierna voor meer informatie), en composition of the
substance generated upon use (samenstelling van de bij gebruik gegenereerde stof).
Een composition generated upon use (een bij gebruik gegenereerde samenstelling) is een
samenstelling/vorm van de geregistreerde stof die is gegenereerd in de toeleveringsketen door
andere processen dan vervaardiging, zoals zuivering of ontwikkeling van nanovorm vanuit
bulkvorm door een mechanisch proces. De bij gebruik gegenereerde samenstelling dient enkel
te worden gerapporteerd wanneer het dezelfde stof betreft. Wanneer dergelijke
samenstellingen/vormen worden geïdentificeerd, kunnen de eigenschappen van de diverse
samenstellingen (indeling en etikettering, lot- en gevarenbeoordeling) op transparante wijze
worden gerapporteerd indien deze afwijken. U kunt gebruikmaken van de
beoordelingsentiteiten die daarvoor gelden (zie hoofdstuk 9.3 Beoordelingsentiteit). Ook
kunnen hierdoor de voor de samenstelling toepasselijke gebruiksvormen helder worden
geïdentificeerd. Zie ook onderstaande paragraaf inzake het koppelen van samenstellingen aan
de gevareninformatie.


Grenssamenstelling van de stof voor hoofdregistrant

Op basis van IUCLID 6 kunnen registranten bij gezamenlijke indiening de identificatiegegevens
van de stof rapporteren die gemeenschappelijk moeten gelden voor de samenstellingen van
rechtspersonen waarvoor gezamenlijk de informatie van bijlage VII-X en de desbetreffende
indeling en beoordelingen worden ingediend. Deze informatie wordt gerapporteerd in de
opmaak van een zogeheten boundary composition of substance (grenssamenstelling van een
stof). Dit type samenstelling staat ook bekend als het stofidentificatieprofiel (SIP, zoals
gepubliceerd door Cefic9). Het aantal grenssamenstellingen dat wordt geboden in één dossier,
hangt af van de variabiliteit van de samenstellingen die zijn geregistreerd door de
verschillende deelnemers aan de gezamenlijke indiening en de lot- en gevarenprofielen van
deze samenstellingen. Als één informatieprofiel (fysisch-chemisch, informatie over lot en
gevaren) alle samenstellingen bevat die zijn gerapporteerd in rubriek 1.2 door alle
deelnemers van de gezamenlijke indiening, hoeft er maar één boundary composition
(grenssamenstelling) te worden geregistreerd in het dossier van de hoofdregistrant. Deze
bevat dan alle samenstellingen van rechtspersonen die deel uitmaken van de gezamenlijke
indiening.
Grenssamenstellingen worden gerapporteerd in het dossier van de hoofdregistrant. De
informatie die is opgenomen in de records van de grenssamenstelling, wordt overgenomen op
de pagina voor gezamenlijk indiening van REACH-IT. Deze kan worden geraadpleegd door de
deelnemers van de gezamenlijke indiening. Grenssamenstellingen worden tijdens de indiening
onderworpen aan bepaalde controles op de bedrijfsvoorschriften, waarbij wordt geverifieerd of
de minimuminformatie aanwezig is: er moet ten minste één bestanddeel worden vermeld en
voor elk bestanddeel, elke onzuiverheid en elk additief moet een referentiestof worden
genoemd, met inbegrip van identificatoren en een concentratiebereik. Voor UVCB-stoffen moet
een omschrijving van het uitgangsmateriaal en het proces ter definitie van de UVCBsamenstelling worden opgenomen.

9

http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/Guidances-and-Tools1/
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Registratiedossiers voor de mederegistranten van de gezamenlijke indiening of dossiers voor
een stof waarbij geen sprake is van gezamenlijke indiening, hoeven geen
grenssamenstellingen te bevatten.

Gerelateerde samenstelling:
7. Noem waar van toepassing ook gerelateerde samenstellingen.
Aan de hand van de functionaliteit Related composition (Gerelateerde samenstelling) kunt u de
logische koppelingen tussen de in een registratie vermelde samenstellingen definiëren:




Indien u de hoofdregistrant bent, moet u voor elke rechtspersoon van de samenstelling
die u rapporteert, de desbetreffende grenssamenstellingen selecteren in het veld Related
composition (Gerelateerde samenstelling) door op de knop Add (Toevoegen) te klikken.
Indien u een mederegistrant bent, moet u voor elke rechtspersoon van de samenstelling
die u rapporteert, de naam van de desbetreffende grenssamenstelling die wordt ingediend
door de hoofdregistrant, opnemen in het veld Reference to related composition(s)
(Verwijzing naar gerelateerde samenstelling(en).
De Name (Naam) van een grenssamenstelling die is ingediend door een hoofdregistrant,
wordt overgenomen op de pagina voor gezamenlijk indiening van REACH-IT. Deze kan
worden geraadpleegd door de deelnemers van de gezamenlijke indiening.

Ga naar Help in IUCLID voor meer informatie over deze rubriek.

Zuiverheidsgraad:
8. Geef de degree of purity (zuiverheidsgraad) van de samenstelling op, samen met de
meeteenheid. Een stof met een zuiverheid tussen 95-98 gewichtsprocent (% g/g) wordt
bijvoorbeeld vermeld zoals hieronder getoond.
NB: De mate van zuiverheid dient overeen te komen met de totale concentratie van de
(hoofd)bestanddelen in de samenstelling.

Afbeelding 2:

Zuiverheidsgraad

Bestanddelen:
9. Geef de constituents (bestanddelen) voor de samenstelling op door te klikken op
.
Iedere samenstelling moet minimaal één bestanddeel hebben. Het aantal te melden
bestanddelen hangt af van het type stof. Om meer bestanddelen toe te voegen klikt u op
, waarna de nieuwe herhaalbare blokken zullen verschijnen.
10. Wijs een reference substance (referentiestof) toe aan het nieuw aangemaakte bestanddeel
door te klikken op
. Zoek naar de juiste referentiestof en voeg deze toe door deze te
selecteren en te klikken op Assign (Toewijzen); u kunt ook een nieuwe referentiestof
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aanmaken om het bestanddeel te specificeren (zie hoofdstuk 6 Referentiestof). Zorg ervoor
dat de referentiestof in het veld van de IUPAC-naam een chemische naam, en de juiste EGen CAS-identificaties bevat, indien beschikbaar.
11. Vermeld voor elk bestanddeel de Typical concentration (Gebruikelijke concentratie) en het
Concentration range (Concentratiebereik; minimale en maximale waarden, en
meeteenheid).

Afbeelding 3:

Rapporteren van bestanddeel

Onzuiverheden en additieven:
12. Om de informatie over Impurities (Onzuiverheden) en Additives (additieven) in te vullen,
volgt u dezelfde procedure.
13. Als een onzuiverheid of additief relevant wordt geacht voor de indeling en etikettering van
de stof, moet het bijbehorende vakje worden aangevinkt.
14. De functie van ieder additive (additief) moet worden opgegeven door een keuze te maken
in de keuzelijst Function (Functie). Alleen keuzen die beginnen met het woord stabiliser
(stabilisator) zijn van toepassing volgens REACH en CLP.
Om onbekende onzuiverheden te melden, maakt u een generieke referentiestof aan (zie
hoofdstuk 6 Reference substance) en voegt u in het veld IUPAC name (IUPAC-naam) de
uitdrukking unknown impurities (onbekende onzuiverheden) toe. In het veld Remarks
(Opmerkingen) van het blok over onzuiverheden vermeldt u, voor zover mogelijk, de aard, het
aantal en de relatieve hoeveelheden van de onzuiverheden. Geef ook de Typical concentration
(typische concentratie) (met de meeteenheid) en het Concentration range (concentratiebereik)
(met de meeteenheid) op voor de onbekende onzuiverheden.
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Afbeelding 4:

Rapporteren van onbekende onzuiverheden
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Afbeelding 5:

Rapporteren van additief

Bij het melden van informatie over de samenstelling moet u, daar waar er wordt afgeweken
van de regels voor het identificeren van een stof met één bestanddeel, een stof met
verscheidene bestanddelen of een UVCB-stof, in het veld Justification for deviations
(Motivering voor afwijkingen) een verklaring geven voor het afwijken. Dergelijke afwijkingen
zijn bijvoorbeeld het melden van een samenstelling met één bestanddeel die een
hoofdbestanddeel met een concentratie van minder dan 80% bevat.

De te melden samenstelling hangt af van het type stof:
Stoffen met één bestanddeel:
Voor stoffen met één bestanddeel moet u de volgende informatie verstrekken:


Vermeld onder het kopje Constituents (Bestanddelen) in rubriek 1.2 alleen het
hoofdbestanddeel. Ken aan dit bestanddeel dezelfde referentiestof toe als de referentiestof
die in rubriek 1.1 is toegekend;



Vermeld eventuele onzuiverheden afzonderlijk onder Impurities (Onzuiverheden) in rubriek
1.2;



Vermeld eventuele additieven die nodig zijn voor de stabilisatie van uw samenstelling
onder Additives (Additieven) in rubriek 1.2. Specificeer de stabiliserende functie van het
additief met behulp van de keuzelijst Function (Functie);
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Vermeld het concentration range (concentratiebereik) (zowel de minimale als de maximale
waarden) en de typical concentration (typische concentratie) voor het hoofdbestanddeel,
eventuele onzuiverheden en additieven.
NB: De waarden voor de gebruikelijke concentratie en het concentratiebereik die voor het
hoofdbestanddeel van een stof met één bestanddeel worden vermeld, mogen normaal
gesproken niet minder dan 80 gewichtsprocent zijn10;



Vermeld een degree of purity (mate van zuiverheid) voor uw samenstelling die
overeenkomt met het concentratiebereik van het hoofdbestanddeel.

Stoffen met verscheidene bestanddelen:
Voor stoffen met verscheidene bestanddelen moet u de volgende informatie verstrekken:


Vermeld de hoofdbestanddelen onder het kopje Constituents (Bestanddelen) in rubriek 1.2.
NB: De hoofdbestanddelen moeten voor alle vermelde samenstellingen hetzelfde zijn;



Vermeld eventuele overige bestanddelen onder 10% onder Impurities (Onzuiverheden) in
rubriek 1.2;



Vermeld eventuele additieven die nodig zijn voor de stabilisatie van uw samenstelling
onder Additives (Additieven) in rubriek 1.2. Specificeer de stabiliserende functie van het
additief met behulp van de keuzelijst Function (Functie).



Vermeld het concentration range (concentratiebereik) (zowel de minimale als de maximale
waarden) en de typical concentration (typische concentratie) voor de hoofdbestanddelen,
eventuele onzuiverheden en additieven.
NB: De waarden voor de gebruikelijke concentratie en het concentratiebereik voor elk
hoofdbestanddeel zijn normaal gesproken  10 en  80%11;



Vermeld een degree of purity (mate van zuiverheid) voor de samenstelling die
overeenkomt met het totale concentratiebereik van de hoofdbestanddelen.

Registratie van afzonderlijke bestanddelen van een stof met verscheidene
bestanddelen:
Onder zeer specifieke en uitzonderlijke omstandigheden (zie het Richtsnoer voor de
identificatie en naamgeving van stoffen in REACH en CLP) kunt u van een stof met
verscheidene bestanddelen de afzonderlijke bestanddelen registreren in plaats van de stof
met verscheidene bestanddelen zelf.
Selecteer in dit geval het enkele bestanddeel in het veld Type of substance (Type stof) en ga
verder met de volgende stappen:

Afwijkingen van de „80%-regel” mogen niet worden toegepast, tenzij een geldige motivering wordt gegeven. Deze rechtvaardiging moet in het
veld Justification for deviations (Motivering voor afwijkingen) worden verstrekt voor iedere samenstelling waarbij een dergelijke afwijking wordt
toegepast.
10

Afwijkingen van de „80%-regel” mogen niet worden toegepast, tenzij een geldige motivering wordt gegeven. Deze rechtvaardiging moet in het
veld Justification for deviations (Motivering voor afwijkingen) worden verstrekt voor iedere samenstelling waarbij een dergelijke afwijking wordt
toegepast.
11
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Ken een referentiestof toe die overeenkomt met het bestanddeel dat u registreert in
rubriek 1.1.



Vermeld om technische redenen de samenstelling van de overeenkomstige stof met één
bestanddeel als de eerste samenstelling met het type samenstelling legal entity
composition (rechtspersoon samenstelling) in rubriek 1.2.



Indien u een dergelijke stof met één bestanddeel vervaardigt of invoert, vermeldt u de
samenstelling van die stof als de eerste samenstelling;



Indien u een dergelijke stof met één bestanddeel niet vervaardigt of invoert, vermeldt u
toch een samenstelling die overeenkomt met de stof met één bestanddeel als de eerste
samenstelling in rubriek 1.2. In dit geval bevelen wij u aan de theoretische samenstelling
te rapporteren in het geval het hoofdbestanddeel wordt gerapporteerd voor de typische
concentratie van 100 gewichtsprocent. Selecteer legal entity composition of the
substance (rechtspersoon samenstelling van de stof) als type of composition (type
samenstelling). Geef in het veld Description of composition (Omschrijving samenstelling)
de overwegingen op voor het gebruik van de benadering om een stof met verscheidene
bestanddelen te registreren via hun afzonderlijke bestanddelen, evenals de volgende
verklaring: „Deze samenstelling is niet vervaardigd of ingevoerd, maar wordt slechts
vermeld om technische redenen, aangezien de registratie van stoffen met verscheidene
bestanddelen via hun afzonderlijke bestanddelen wordt toegepast.”



Vermeld alle overige relevante samenstellingen met verscheidene bestanddelen die u
vervaardigt/invoert, waarin het bestanddeel waarnaar het registratiedossier verwijst,
aanwezig is. Voeg de volgende opmerking toe in het veld Justification for deviations
(Motivering voor afwijkingen): „De samenstelling van een stof met verscheidene
bestanddelen wordt gedekt door de registratie van de afzonderlijke bestanddelen.”

UVCB-stoffen:
Voor UVCB-stoffen moet u de volgende informatie verstrekken:


Vermeld in het veld Description of the composition (Beschrijving van de samenstelling) de
beschrijving van het vervaardigingsproces, alsook andere informatie die van toepassing is
op de stofidentificatie;
NB: Om het rapporteren van het vervaardigingsproces te vergemakkelijken worden in een
vrije tekst-sjabloon voor het veld Description of composition (Beschrijving van de
samenstelling) suggesties gegeven over wat er kan worden ingevoerd. U opent het vrije
tekst-sjabloon door te klikken op het pictogram met de letter A en onderin een pijltje naar
rechts,
Er verschijnt een pop-upvenster. Klik op Option 2: composition of a UVCB
substance (Optie 2: samenstelling van een UVCB-stof). Klik op de knop Insert (Invoegen)
om de tekst van het sjabloon te kopiëren naar het veld. De tekst moet vervolgens worden
aangepast zodat deze alleen de relevante gegevens bevat;



Vermeld de juiste afzonderlijke bestanddelen of groepen bestanddelen onder Constituents.
(Bestanddelen).
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NB: U mag voor het verstrekken van informatie over de bestanddelen of groepen
bestanddelen van uw stof in rubriek 1.2 niet nogmaals de referentiestof gebruiken die al in
rubriek 1.1 aan uw stof is toegekend;


Vermeld geen bestanddelen onder het kopje Impurities (Onzuiverheden) van de
samenstelling (de onzuiverheden worden niet relevant geacht voor UVCB-stoffen);



Vermeld eventuele additieven die nodig zijn voor de stabilisatie van uw samenstelling
onder het kopje Additives (Additieven). Specificeer de stabiliserende functie van het
additief;



Vermeld de concentratie van de afzonderlijke bestanddelen, groepen bestanddelen en
eventuele additieven als een concentratiebereik (zowel de minimum- als de
maximumwaarden) en gebruikelijke concentratie.



Vermeld de juiste mate van zuiverheid voor uw UVCB-stof (de mate van zuiverheid is
normaal gesproken 100% voor UVCB-stoffen die geen enkel additief bevatten, aangezien
het concept onzuiverheid voor deze stoffen niet relevant wordt geacht).

Rapporteren van de karakterisatie van nanomaterialen:
Deze deelrubriek wordt ingevuld wanneer solid: nanomaterial (vaste stof: nanomateriaal) is
geselecteerd in de keuzelijst van State/form (Staat/vorm) voor die samenstelling. Er zijn
velden opgenomen om hoofdkenmerken te vermelden van samenstellingen die nanovormen
zijn.
1. Kies de Shape (Vorm) van de nanovorm uit de beschikbare opties in de keuzelijst.
2. Geef groottebereiken voor de drie Dimensions x, y, z (Dimensies x, y, z) en de
meeteenheid (bv. nm) op. Geef het Percentile (Percentiel, bv. D50) van de
grootteverdelingen op waarnaar de groottebereiken verwijzen. Aanvullende informatie over
de vorm van de nanovorm kan worden gegeven in het veld Remarks.
3. Geef de bereiken van de specifieke oppervlakten van de nanovorm op, samen met de
eenheid.
4. Geef onder Surface treatment applied (Toegepaste oppervlaktebehandeling) aan of
oppervlaktebehandeling werd toegepast, en het type behandeling indien van toepassing.
5. Verstrek, daar waar oppervlaktebehandeling werd toegepast, informatie over de
behandeling. Klik op de knop
om een blok voor de oppervlaktebehandeling aan te
maken en geef een naam op voor de oppervlaktebehandeling.
6. Vermeld vervolgens in de tabel Surface treatment (Oppervlaktebehandeling) laag-voor-laag
de identiteit van de oppervlaktebehandelingsmiddelen. Klik op de knop Add (Toevoegen)
om voor iedere laag een nieuwe rij aan te maken. Hiermee wordt een dialoogvenster
geopend, waar u het nummer van de laag aangeeft en er, door te klikken op
, een
referentiestof aan koppelt die het toegepaste oppervlaktebehandelingsmiddel beschrijft.
7. Geef de aard van de External layer (Externe laag) aan door één van de beschikbare opties
in de keuzelijst te selecteren. Geef het gewichtspercentage (% g/g) Total fraction of core
particle (Totale fractie van het kerndeeltje) op dat representatief is voor deze nanovorm.
Deze waarde verwijst naar de gewichtsfractie van het kerndeeltje ten opzichte van het
totale gewicht van het oppervlaktebehandelde deeltje. Alle ondersteunende informatie,
zoals illustraties van de deeltjesstructuur, kan worden bijgevoegd.
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Merk op dat binnen dezelfde samenstelling verscheidene blokken voor de
oppervlaktebehandeling kunnen worden aangemaakt. Dit verwijst naar de situatie waarin
verscheidene nanovormen met een vergelijkbare oppervlaktebehandeling voorkomen maar
waarbij de indiener van het dossier heeft bepaald dat dit geen invloed heeft op de chemische
identiteit of het risicoprofiel van deze samenstelling.
Wanneer de nanovormen van de stof in aanzienlijke mate van elkaar verschillen qua vorm,
specifieke oppervlakte of toegepaste oppervlaktebehandeling, worden afzonderlijke
samenstellingsrecords aangemaakt om deze verschillen uit te drukken.
Voor registratiedossiers is de mate van detail waarin de oppervlaktebehandeling van
nanovormen wordt gerapporteerd, afhankelijk van de vraag in hoeverre de registrant(en)
rekening heeft/hebben gehouden met het verzamelen/genereren van informatie om te voldoen
aan de desbetreffende informatievereisten op grond van bijlage VII-X. Het wordt niet verwacht
dat elk commercieel product wordt gerapporteerd, maar dat de registrant behandelingen
groepeert overeenkomstig de chemische gelijkenis en andere relevante parameters, zoals
bepaald door de registranten. Dit is analoog met de rapportage inzake chemische
samenstelling zelf, waarbij niet de samenstelling van elk commercieel product wordt
gerapporteerd.
Koppelen van samenstelling(en) aan de gevareninformatie indien meerdere lots- of
gevarenprofielen onder de registratie vallen
Als er in rubriek 1.2 meer dan één samenstelling wordt gerapporteerd, is het van belang om
duidelijk aan te geven of deze overeenkomen met een of meer lots-/gevarenprofielen
(eigenschappen van de stof zoals gerapporteerd in rubriek 2 en 4-7 van het IUCLID-dossier).
Indien de registratie meer dan één lots-/gevarenprofiel betreft, wordt het ten behoeve van een
transparante rapportage van de eigenschappen voor de diverse samenstellingen ten zeerste
aanbevolen de beoordelingsentiteiten te definiëren (zie hoofdstuk 9.3 Beoordelingsentiteit)). In
dit geval is het bovendien belangrijk dat u de juiste koppelingen aanmaakt tussen de diverse
IUCLID-records. Zo wordt duidelijk welke lots-/gevarengegevens van belang zijn voor welke
samenstellingen. Daartoe moet u de volgende records koppelen aan de samenstelling:




een indelings- en etiketteringsrecord in rubriek 2.1;
een PBT-samenvatting in rubriek 2.3 (als een CSR vereist is);
een of meer beoordelingsentiteitrecords in rubriek 0.4.

Voor gezamenlijke indieningen moeten in het hoofddossier diverse grenssamenstellingen
worden gedefinieerd; elk daarvan moet de samenstellingen van de rechtspersonen bevatten
die hetzelfde lots-/gevarenprofiel delen. Bovengenoemde koppelingen moeten worden
gemaakt naar de grenssamenstellingen.
Voor de afzonderlijke indieningen moeten er koppelingen worden gemaakt naar de
samenstellingen van rechtspersonen.
Indien een bij gebruik gegenereerde samenstelling deel uitmaakt van een
stofgegevensverzameling, moeten hiernaar koppelingen worden gemaakt, zoals ook in de
bovenstaande gevallen.

9.4.3.

Rubriek 1.3 Identificators

In deze rubriek kunt u identificators voor wettelijke regelingen opnemen. Deze rubriek wordt
met name gebruikt om de volgende identificators te melden (indien beschikbaar): REACHregistratienummer, REACH-preregistratienummer, REACH-nummer voor informatieverzoeken,
kennisgevingsnummer (NCD-nummer), nummer voor CLP-kennisgeving.
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Om uw gegevens te kunnen invoeren moet u eerst een nieuwe record aanmaken door met de
rechtermuisknop op de rubrieknaam te klikken en een new fixed record (nieuwe vaste record)
te selecteren.
1. Druk op de knop Add (Toevoegen) om een nieuwe identificator toe te voegen aan de tabel
Regulatory programme identifiers (Identificators wettelijke regelingen).
2. Afhankelijk van de indiening selecteert u de toepasselijke identificator uit de Regulatory
programme-keuzelijst.
3. Noteer het relevante nummer in het veld ID.
4. Klik op OK en de toegevoegde identificators van wettelijke regelingen verschijnen in de
tabel.
5. Indien u identificators van meerdere regelingen moet opgeven, herhaalt u de vorige
stappen om een nieuwe rij aan te maken.
6. Klik op

9.4.4.

in het hoofdmenu om de informatie op te slaan.

Rubriek 1.4 Analytische informatie

Rubriek 1.4 is voor de opname van analytische informatie, zoals spectra of chromatogrammen,
zodat de identiteit van uw stof (inclusief de samenstellingen die in het dossier worden
genoemd) kan worden geverifieerd. Op deze plek worden ook de beschrijvingen ingevoerd van
de gebruikte methoden voor het genereren van deze informatie.
In deze rubriek kunt u diverse records creëren met analytische informatie die naar uw mening
voldoende is om de identiteit van uw stof te verifiëren. Een nieuwe record aanmaken gaat als
volgt:
1. Klik met de rechtermuisknop op 1.4 Analytical information (Analytische informatie) in de
TOC (Inhoudsopgave) van het navigatiepaneel aan de linkerkant van het scherm.
2. Selecteer New record (Nieuwe record) in de keuzelijst.
3. Er wordt een nieuwe record voor de analytische informatie aangemaakt.
Om deze rubriek te voltooien volgt u de volgende stappen:

Analysemethoden en -resultaten:
De analytische informatie die wordt gebruikt om de identiteit van de stof te verifiëren,
verstrekt u aan de hand van de tabel Analytical determination (Analytische bepaling).
1. Klik op de knop Add (Toevoegen), waarna een pop-upvenster verschijnt.
2. Vul de informatie over de analysemethoden en -resultaten in.
Voor elke analytische bepaling: noteer het doel van de uitgevoerde analyse, selecteer Analysis
type (Analysetype, bijvoorbeeld spectraal of chromatografisch), Type of information provided
(Type verstrekte informatie) en eventuele Remarks (Opmerkingen) die u relevant acht. Voor
elke methode dient u het bestand met de methode en het resultaat van de analyse bij te
voegen. Indien u geen resultaten kunt verschaffen voor de aangegeven analyse, selecteert u
de reden daarvoor uit de keuzelijst Rationale for no results (Reden voor geen resultaten) en
noteert u de motivering in het veld Justification (Rechtvaardiging). Er kunnen meerdere
analysetypen worden vermeld voor één bepaling.
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U kunt ervoor kiezen als doel van een analyse identification (identificatie) en/of
quantification (kwantificatie) in te vullen. Er wordt van u verwacht dat u zowel identificatieals kwantificatieanalyses indient om de samenstelling van een stof te verifiëren.
Identification heeft betrekking op alle analyses die worden uitgevoerd om de identiteit van
de bestanddelen vast te stellen, met inbegrip van de chemische functionaliteiten die
aanwezig zijn in de samenstelling van een stof. Voorbeelden van voor identificatie gebruikte
analyses zijn spectroscopische analyses zoals UV, IR, NMR, MS of XRD.
Quantification heeft betrekking op alle analyses die worden uitgevoerd om de concentratie
van de bestanddelen in de samenstelling vast te stellen. Voorbeelden van voor kwantificatie
gebruikte analyses zijn chromatografische analyses, elementaire analyses en titratie.
Sommige analyses kunnen voor zowel identificatie- als kwantificatiedoeleinden worden
uitgevoerd.

Afbeelding 6:

Analytische bepaling

3. Vermeld of uw stof optisch actief is door de toepasselijke waarde in de keuzelijst te
selecteren.
4. Geef in het opmerkingenveld Remarks informatie over de optische activiteit, indien van
toepassing.
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Afbeelding 7:

Optische activiteit

Gerelateerde samenstelling(en):
5. U koppelt de verstrekte analytische informatie aan de relevante Composition
(Samenstelling) van section 1.2 (rubriek 1.2) door op de knop Add (Toevoegen) te klikken.
Dit is met name relevant wanneer u meerdere samenstellingen in rubriek 1.2. hebt
vermeld.

9.4.5.

Rubriek 1.5 – Gezamenlijke indiening

In deze rubriek kunt u eventueel, ongeacht of u de hoofdregistrant of een deelnemer van een
gezamenlijke indiening bent, voor eigen administratieve doeleinden de naam en nadere details
aangeven van de gezamenlijke indiening waarnaar deze stof verwijst in de
dienovereenkomstige velden. Om uw gegevens te kunnen invoeren moet u eerst een nieuw
record aanmaken.

9.4.6.

Rubriek 1.7 Suppliers

Als in rubriek 1.1 Identificatie het vakje Only representative (Enige vertegenwoordiger) is
ingeschakeld, wordt u geadviseerd u in het veld Assignment from non EU manufacturer
(Toewijzing van niet-EU-fabrikant) duidelijke documentatie van de benoeming als enige
vertegenwoordiger (bijv. een kopie van de benoemingsbrief die aan importeurs is gestuurd) te
verstrekken. In dat geval wordt u eveneens geadviseerd de lijst met namen van importeurs
voor wie de registratie geldt op te geven in het veld Other importers (Overige importeurs). Om
uw gegevens te kunnen invoeren moet u een nieuw record aanmaken.

9.4.7.

Rubriek 1.8 Recipients (ontvangers)

Deze rubriek hoeft alleen te worden ingediend voor PPORD-kennisgevingsdossiers. U kunt
van alle klanten in de PPORD-activiteit de identiteit aangeven, met inbegrip van namen en
adressen. Om uw gegevens te kunnen invoeren moet u een nieuw record aanmaken.

9.4.8.

Rubriek 1.9 PPORD

Deze rubriek hoeft alleen te worden ingediend voor PPORD-kennisgevingsdossiers.
Wanneer u een gegevensverzameling aanmaakt voor PPORD-kennisgeving, moet u een nieuw
record aanmaken en de volgende informatie invullen:
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1. Voer de Name (Naam) in voor de PPORD-activiteiten waarvoor de kennisgeving wordt
opgesteld.
2. Vermeld de Estimated quantity (Geschatte hoeveelheid) van de te vervaardigen, in te
voeren of voor de productie van een artikel te gebruiken stof ten behoeve van PPORD voor
het kalenderjaar van de kennisgeving.
Deze schatting kan worden opgegeven als exacte hoeveelheid of bij benadering, dan wel als
een hoeveelheidsklasse. Het is echter van belang om de informatie over de hoeveelheid zo
specifiek mogelijk op te geven.
3. In het veld Remarks (Opmerkingen) kunt u aanvullende informatie opnemen die u van
belang acht voor het dossier van de PPORD-kennisgeving, bijv. het onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma of andere relevante informatie (zoals informatie met betrekking
tot de vereisten op grond van artikel 9, lid 4, die is verstrekt vanwege een besluit tot een
verzoek, of die spontaan is verstrekt).
4. U kunt ook een bijlage bijvoegen met andere informatie die u van belang acht voor het
PPORD-kennisgevingsdossier. U kunt bijvoorbeeld een document aanhechten ter
onderbouwing van een verzoek om verlenging van een PPORD.

9.5.

Rubriek 2 C&L en PBT-beoordeling

Er zijn twee rubrieken in IUCLID voor het opgeven van informatie betreffende indeling en
etikettering, te weten rubriek 2.1 GHS en rubriek 2.2 DSD - DPD. Daarnaast kunt u in rubriek
2.3 “PBT assessment” de uitkomst van de PBT-beoordeling die uitgevoerd is in het kader van
de REACH-verordening opslaan.
GHS is de afkorting voor Globally Harmonised System (mondiaal geharmoniseerd systeem)
van de Verenigde Naties. In Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling,
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening) wordt in algemene zin
het EU-stelsel voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen op basis
van GHS geïntroduceerd.
DSD is de afkorting voor Dangerous Substances Directive (Richtlijn gevaarlijke stoffen,
Richtlijn 67/548/EEG).
DPD staat voor Dangerous Preparations Directive (Richtlijn gevaarlijke preparaten, Richtlijn
1999/45/EG).
De CLP-verordening vervangt stapsgewijs DSD en DPD. Meer informatie over CLP is
beschikbaar op onze website: http://echa.europa.eu/nl/clp_en.as.
NB: Indien bij het rapporteren van gevaren het veld Reasons for no classification (Redenen
voor niet rapporteren) standaard staat ingesteld op Data lacking (Gegevens ontbreken), dan
moet de selectie ten behoeve van het rapporteren van de gevarencategorie worden gewijzigd
in blanco om de overige velden te kunnen bewerken.

9.5.1.

Rubriek 2.1 GHS

Gebruik deze rubriek om informatie over de indeling en etikettering van uw stof te specificeren
onder toepassing van de criteria van de CLP-verordening (1272/2008).
Het is zeer raadzaam om voor de indelingscriteria bijlage I van de CLP-verordening te
raadplegen. Uitgebreide instructies voor het toepassen van de indelings- en
etiketteringscriteria vindt u in de betreffende richtsnoeren op
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp.
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In deze rubriek kunt u diverse records creëren om meer dan één indeling en etikettering te
geven voor verschillende samenstellingen en vormen van een stof. Let op: bij het aanmaken
van een nieuwe record dient u de gegevens in alle gevraagde velden in te vullen.
Een nieuwe record aanmaken gaat als volgt:
1. Klik met de rechtermuisknop op de rubriek 2.1 GHS in de TOC (Inhoudsopgave) van het
navigatiepaneel aan de linkerkant van het scherm.
2. Selecteer New record (Nieuwe record) in de keuzelijst.
3. Er wordt een nieuwe record voor de indelings- en etiketteringsinformatie gemaakt.
U moet de geharmoniseerde indeling volgen en u mag in deze geharmoniseerde
gevarenklassen/onderverdelingen geen enkele wijziging aanbrengen, tenzij u over gegevens
beschikt die een striktere indeling (gevarenklassen en/of onderverdelingen) rechtvaardigen.
Dus als voor uw stof een geharmoniseerde indeling geldt voor bepaalde
gevarenklassen/onderverdelingen, dient u ook voor andere gevaren in te delen volgens
beschikbare en betrouwbare gegevens en, indien nodig, de geharmoniseerde indeling bij te
werken naar een striktere indeling.
Om deze rubriek te voltooien volgt u de volgende stappen:

Algemene informatie:
1. Voer een beschrijvende Name in voor het GHS-record. Dit is met name relevant wanneer er
meerdere GHS-records worden aangemaakt, om eenvoudig onderscheid te kunnen maken
tussen de records.
2. Als u een dossier indient voor een stof die niet is ingedeeld, moet u het selectievakje Not
classified (Niet ingedeeld) aanvinken. In dit geval hoeft u geen gevarencategorie of
gevarenaanduiding in de GHS-record op te nemen.
3. Selecteer in het veld Related composition (Gerelateerde samenstelling) een of meerdere
samenstellingen waarop de GHS-record betrekking heeft door op de knop Add (Toevoegen)
te klikken.
Als u meerdere samenstellingen (meerdere records in rubriek 1.2) en meerdere GHS-records
hebt (dus meerdere indelings- en etiketteringsparen), bent u verplicht elke GHS-record door
middel van het veld Related composition aan de gerelateerde samenstelling(en) te koppelen.
Er kunnen meerdere samenstellingen aan één C&L-record worden gekoppeld als ze dezelfde
indeling hebben.

Indeling:
In dit blok dient u een Hazard category (Gevarencategorie) en een Hazard statement
(Gevarenaanduiding) voor elke gevarenklasse of onderverdeling te selecteren. Vul de Reason
for no classification (Reden voor geen indeling) in als u dit niet doet.
De Reason for no classification wordt geselecteerd op basis van de volgende principes:
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data lacking (ontbrekende gegevens) moet worden gekozen als u geen relevante gegevens
of andere afdoende en betrouwbare gegevens hebt die met de indelingscriteria kunnen
worden vergeleken;



inconclusive (niet eenduidig) moet worden gekozen als u gegevens of andere informatie
hebt die niet betrouwbaar zijn (bv. gegevens van slechte kwaliteit), of als u diverse
meerduidige onderzoeksresultaten of informatie hebt. In die gevallen kunnen/kan de
beschikbare gegevens/informatie niet als een solide basis voor indeling worden beschouwd;



conclusive but not sufficient for classification (eenduidig maar niet afdoende voor indeling)
moet worden geselecteerd wanneer een stof met het juiste onderzoek van hoge kwaliteit
wordt getest of andere hoogwaardige informatie beschikbaar is, en wanneer op basis
daarvan wordt geconcludeerd dat niet aan de indelingscriteria wordt voldaan.

Voor elk van de indelingen, of de redenen voor geen indeling, die in deze rubriek worden
vermeld, moet in het veld Justification for (no) classification (Motivering voor (geen) indeling)
een motivering worden verstrekt. Dit veld is beschikbaar in de eindpuntsamenvatting voor
sommige specifieke eindpunten waarvoor indeling kan worden afgeleid:
4.13

Ontvlambaar

4.14

Ontplofbaarheid

4.15

Oxidatie-eigenschappen

6

Ecotoxicologische informatie

7.2

Acute toxiciteit

7.3

Irritatie/corrosie

7.4

Sensibilisering

7.5

Toxiciteit bij herhaalde toediening

7.6

Genetische toxiciteit

7.7

Kankerverwekkendheid

7.8

Voortplantingstoxiciteit

7.9.1 Neurotoxiciteit
7.9.2 Immunotoxiciteit.
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De CLP-verordening voorziet in bepaalde uitzonderingen:
Als een stof wordt ingedeeld voor bepaalde fysische gevaren, hoeft deze niet te worden
ingedeeld voor bepaalde andere fysische gevaren. Bijvoorbeeld: ontplofbare stoffen,
organisch peroxide, zelfontledende stoffen en mengsels evenals pyrofore of oxiderende vaste
stoffen mogen niet als ontvlambare vaste stof worden ingedeeld aangezien ontvlambaarheid
een intrinsiek gevaar is in deze klassen.
Als een stof een bepaalde toestand/fysische vorm heeft (bv. een gas), hoeft deze niet te
worden ingedeeld voor gevaren die alleen betrekking hebben op een andere
toestand/fysische vorm, bijvoorbeeld als een oxiderende vaste stof of als bijtend voor
metalen.
Indien de bovenstaande vrijstellingen van indeling van toepassing zijn, selecteert u
Conclusive but not sufficient for classification als reden voor geen indeling.
en interconnecties:
Als een stof is ingedeeld als bijtend voor de huid categorie 1, wordt het risico op ernstige
schade aan de ogen beschouwd als impliciet (maar niet vice versa). In dit geval zou de stof
worden ingedeeld voor ernstig oogletsel, categorie 1.

Indeling - Fysische gevaren:
4. Specificeer de Hazard category (bv. Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1) en de Hazard
statement (bv. H201: Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie) voor de Physical
hazards (Fysische gevaren) door de toepasselijke waarden in de keuzelijsten te selecteren.
De CLP-verordening implementeert het mondiaal geharmoniseerd systeem voor de indeling en
etikettering van chemische stoffen (Globally Harmonized System of Classification and Labelling
of Chemicals, GHS). Maar niet alle gevarencategorieën en bijbehorende gevarenaanduidingen
uit het GHS zijn ingevoerd in de CLP-regelgeving. Wanneer u rubriek 2.1 - GHS in IUCLID
invult, dient u er dus rekening mee te houden dat niet alle beschikbare vermeldingen relevant
zijn voor CLP (bv. Ontvlambare vloeistoffen/Ontvlambare vloeistof 4/H227: Brandbare
vloeistof).

Indeling - Gezondheidsgevaren:
5. Specificeer de Hazard category (bv. Acute toxiciteit, categorie 1) en de Hazard statement
(bv. H300: dodelijk bij inslikken) voor de Health hazards (Gezondheidsgevaren) door de
toepasselijke waarden in de keuzelijsten te selecteren.
Als u sluitende gegevens hebt die u in staat stellen de aard van de effecten inzake
Reproductive toxicity (schadelijkheid voor de vruchtbaarheid en/of het ongeboren kind) te
vermelden, moet u dat in het veld Specific effect (Specifiek effect) aangeven door de
desbetreffende aanvullende Hazard statement-code(s) (Gevarenaanduidingscode(s)) in dat
veld op te nemen.
De volgende aanvullende codes worden vermeld in bijlage VI, 1.1.2.1.2, van de CLPverordening:




H360F - Kan de vruchtbaarheid schaden.
H360D - Kan het ongeboren kind schaden.
H360FD - Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.

Annankatu 18, Postbus 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Het opstellen van registratie- en PPORDdossiers
Publicatiedatum mei 2017






H360FD - Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te
schaden.
H360Df - Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te
schaden.
H361f - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H361fd - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het
ongeboren kind te schaden.

Raadpleeg voor nadere aanwijzingen voor het selecteren van deze codes het richtsnoer over
het toepassen van de CLP-criteria: http://echa.europa.eu/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-clp.
De Route of exposure (Blootstellingsroute) voor Reproductive toxicity
(Voortplantingstoxiciteit) mag alleen worden opgegeven als sluitend is bewezen dat het
gevaar niet door andere blootstellingsroutes wordt veroorzaakt. Voeg bewijsmateriaal toe in
rubriek 13 (tenzij dat al is aangegeven in bijlage VI bij de CLP-verordening).

Afbeelding 8:
De aard en de blootstellingsroute voor voortplantingstoxiciteit
vermelden

Als u sluitende gegevens hebt die u in staat stellen het gevaar van Carcinogenicity
(Kankerverwekkendheid) via inademing expliciet te vermelden (of als dit vermeld wordt in
bijlage VI bij de CLP-verordening), moet u de bijbehorende aanvullende
gevarenaanduidingscode (H350) in het vrijetekstveld onder Route of exposure opnemen.
De blootstellingsroute voor kankerverwekkendheid moet alleen worden opgegeven als
sluitend is bewezen dat het gevaar niet door andere blootstellingsroutes wordt veroorzaakt.
Voeg bewijsmateriaal toe in rubriek 13 (tenzij dat al is aangegeven in bijlage VI bij de CLPverordening).
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Afbeelding 9:

Het gevaar van kankerverwekkendheid via inademing vermelden

6. Voor de gevarenklasse of onderverdeling: Specific target organ toxicity - single exposure
(STOT SE) (Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling) en Specific target
organ toxicity - repeated exposure (STOT RE) (Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde
blootstelling) vult u de Hazard category, Hazard statement en Affected organs (Aangetaste
organen) in, of het veld Reason for no classification.
Om praktische redenen en omdat de indeling specifieke doelorgaantoxiciteit betreft, is het
raadzaam om hier niet meer dan drie organen op te nemen. Als meer doelorganen worden
aangetast, is het beter de algehele systeemschade kenbaar te maken met de tekst damage to
organs (schade aan organen).
Als het aangetaste orgaan onbekend is, geeft u unknown aan in het veld Affected organs. Voor
deze en andere gevarenklassen/onderverdelingen wordt u ook aangeraden om de Route of
exposure aan te geven, als deze beschikbaar is.
U kunt meerdere STOT SE's/STOT RE's vermelden door extra blokken toe te voegen door op
het symbool

te klikken.

De blootstellingsroute moet alleen worden opgegeven als sluitend is bewezen dat het gevaar
niet door andere blootstellingsroutes wordt veroorzaakt. Voeg bewijsmateriaal toe in rubriek
13 (tenzij dat al is aangegeven in bijlage VI bij de CLP-verordening).
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Afbeelding 10:

Het aangetaste orgaan vermelden

De CLP-verordening implementeert het mondiaal geharmoniseerd systeem voor de indeling en
etikettering van chemische stoffen (Globally Harmonized System of Classification and Labelling
of Chemicals, GHS). Maar niet alle gevarencategorieën en bijbehorende gevarenaanduidingen
uit het GHS zijn ingevoerd in de CLP-regelgeving. Wanneer u rubriek 2.1 - GHS in IUCLID
invult, dient u er dus rekening mee te houden dat de volgende vermeldingen onder de
gezondheidsgevaren niet relevant zijn voor CLP.

Gevarenklasse

Gevarencategorie

Gevarenaanduiding

Acute toxicity - oral (Acute
toxiciteit - oraal)

Acute Toxicity 5 (Acute
toxiciteit 5)

H303

Acute toxicity - dermal
(Acute toxiciteit - dermaal)

Acute Toxicity 5 (Acute
toxiciteit 5)

H313

Acute toxicity - inhalation
(Acute toxiciteit - inademing)

Acute Toxicity 5 (Acute
toxiciteit 5)

H333

Skin corrosion / irritation
(Huidcorrosie/-irritatie)

Skin Mild Irritation 3 (Lichte
huidirritatie 3)

H316

Serious eye damage / eye
irritation (Ernstig
oogletsel/oogirritatie)

Eye Irritation 2A (Oogirritatie
2A)

H320

Aspiration hazard
(Aspiratiegevaar)

Aspiration toxicity 2
(Aspiratietoxiciteit 2)

Eye Irritation 2B (Oogirritatie
2B)
H305
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Indeling - Specifieke concentratiegrenzen:
7. Indien uw stof geharmoniseerde Specific concentration limits (Specifieke
concentratiegrenzen) heeft, moet u deze vermelden in ten minste een van de twee velden
voor Concentration range (%) (Concentratiebereik (%)). U moet ook de relevante Hazard
categories (Gevarencategorieën) noemen.
U kunt meerdere concentratiebereiken vermelden door extra blokken toe te voegen
door op het symbool

te klikken.

Als u voorstelt een specifieke concentratiegrens of -grenzen vast te leggen onder de strikte
voorwaarden van artikel 10 van de CLP-verordening, dient u een dienovereenkomstige
wetenschappelijke motivering te verstrekken in rubriek 13.
Voor elke specifieke concentratiegrens (SCL) dient u het volgende te vermelden:



een concentratiebereik (ten minste één van de twee bereikvelden);
ten minste één gevarenaanduiding met betrekking tot de specifieke concentratiegrens.

Afbeelding 11:

Specifieke concentratiegrenzen

De CLP-verordening implementeert het mondiaal geharmoniseerd systeem voor de indeling en
etikettering van chemische stoffen (Globally Harmonized System of Classification and Labelling
of Chemicals, GHS). Maar niet alle gevarencategorieën en bijbehorende gevarenaanduidingen
uit het GHS zijn ingevoerd in de CLP-regelgeving. Wanneer u rubriek 2.1 - GHS in IUCLID
invult, dient u er dus rekening mee te houden dat de volgende gevarencategorieën onder de
specifieke concentratiegrenzen niet relevant zijn voor CLP.

Gevarencategorie
Flammable Liquid 4 (Ontvlambare vloeistof 4)
Acute Toxicity 5 (Acute toxiciteit 5)
Skin Mild Irritation 3 (Lichte huidirritatie 3)
Eye Irritation 2A (Oogirritatie 2A)
Eye Irritation 2B (Oogirritatie 2B)
Aspiration toxicity 2 (Aspiratietoxiciteit 2)
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Indeling - Milieugevaren:
8. Specificeer de Hazard category (bv. Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1)
en de Hazard statement (bv. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen) voor
de Environmental hazards (Milieugevaren) door de toepasselijke waarden in de keuzelijsten
te selecteren.
De CLP-verordening implementeert het mondiaal geharmoniseerd systeem voor de indeling en
etikettering van chemische stoffen (Globally Harmonized System of Classification and Labelling
of Chemicals, GHS). Maar niet alle gevarencategorieën en bijbehorende gevarenaanduidingen
uit het GHS zijn ingevoerd in de CLP-regelgeving. Wanneer u rubriek 2.1 - GHS in IUCLID
invult, dient u er dus rekening mee te houden dat de volgende vermeldingen onder de
milieugevaren niet relevant zijn voor CLP.

Gevarenklasse

Gevarencategorie

Gevarenaanduiding

Hazardous to the aquatic
environment (Gevaar voor
het aquatisch milieu)

Aquatic Acute 2 (Acuut
gevaar voor het aquatisch
milieu 2)

H401
H402

Aquatic Acute 3 (Acuut
gevaar voor het aquatisch
milieu 3)
Als een stof voldoet aan de criteria voor indeling in het aquatisch milieu als "Acuut gevaar voor
het aquatisch milieu 1" EN "Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu 1" (of een andere
categorie):



selecteert u uit de vervolgkeuzelijst voor Hazardous to the aquatic environment (acute /
short-term) de categorie Aquatic Acute 1 en de gevarenaanduiding H400;
selecteert u uit de vervolgkeuzelijst voor Hazardous to the aquatic environment (longterm) de categorie Aquatic Chronic 1 (of de betreffende categorie) en de
gevarenaanduiding H410 (of de betreffende gevarenaanduiding).

Er worden vermenigvuldigingsfactoren (M-factoren) toegekend wanneer stoffen zijn ingedeeld
als Aquatic Acute 1 en/of Aquatic Chronic 1. Waar nodig stelt u de M-factors afzonderlijk vast
voor acute en chronische gevaren. Dit betekent dat er twee verschillende M-factors kunnen
zijn voor een stof.
Als u voorstelt dergelijke M-factoren vast te stellen, moet u daarvoor een wetenschappelijke
motivering verstrekken in rubriek 13.
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Afbeelding 12:

De milieugevaren vermelden

Etikettering:
9. Vermeld het Signal word (Signaalwoord) door de toepasselijke waarde in de keuzelijst te
selecteren. Als er geen signaalwoord van toepassing is op uw stof, selecteert u No signal
word (Geen signaalwoord) in de vervolgkeuzelijst.
10. Kies een Gevarenpictogram uit de vervolgkeuzelijst, indien van toepassing. U kunt
meerdere pictogrammen selecteren door te klikken op

.

11. U dient ten minste één Hazard statement uit de keuzelijst te selecteren en aanvullende
tekst te verstrekken in het veld Additional text waar dat van toepassing is. Als er geen
gevarenaanduidingen van toepassing zijn op uw stof, selecteert u No hazard statement
(Geen gevarenaanduiding).
U kunt altijd meerdere gevarenaanduidingen voor de etikettering specificeren door
op

te klikken.
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Afbeelding 13:

Etikettering voor rubriek 2.1

De voorrangsbeginselen voor de gevarenpictogrammen staan in artikel 26 van de CLPverordening. Als het gevarenpictogram GHS06 bijvoorbeeld van toepassing is, zal het
gevarenpictogram GHS07 niet op het etiket verschijnen. Raadpleeg de CLP-verordening of het
Richtsnoer voor toepassing van de CLP-criteria (Engelstalig) om te zorgen voor consistentie
tussen de rubrieken voor indeling en etikettering.
Krachtens artikel 27 van de CLP-verordening zijn sommige gevarenaanduidingen niet verplicht
op het etiket vanwege dubbele vermelding. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.
Raadpleeg voor meer informatie het Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria.

Gevarenindeling

Bijbehorende
gevarenaanduiding(en)

Bijbehorende
gevarenaanduiding die op
het etiket kan verschijnen

Huidcorr. 1B en oogletsel 1

H314; H318

H314

Aquatisch acuut 1 en
chronisch 1

H400; H410

H410

Aquatisch acuut 1 en
chronisch 2

H400; H410

H410

De CLP-verordening implementeert het mondiaal geharmoniseerd systeem voor de indeling en
etikettering van chemische stoffen (Globally Harmonized System of Classification and Labelling
of Chemicals, GHS). Maar niet alle gevarencategorieën en bijbehorende gevarenaanduidingen
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uit het GHS zijn ingevoerd in de CLP-regelgeving. Wanneer u rubriek 2.1 - GHS in IUCLID
invult, moet u er dus rekening mee houden dat de volgende gevarenaanduidingen voor
etikettering niet relevant zijn voor CLP.

Gevarenaanduiding (in de rubriek Etikettering):
H227: Brandbare vloeistof
H303: Kan schadelijk zijn bij inslikken
H305: Kan schadelijk zijn als de stof wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt
H313: Kan schadelijk zijn bij contact met de huid
H316: Veroorzaakt lichte huidirritatie
H320: Veroorzaakt oogirritatie
H401: Giftig voor in het water levende organismen
H402: Schadelijk voor in het water levende organismen
H303+H313: Kan schadelijk zijn bij inslikken of bij contact met de huid
H303+H313: Kan schadelijk zijn bij inslikken of bij inademing
H303+H313: Kan schadelijk zijn bij contact met de huid of bij inademing
H303+H313+H333: Kan schadelijk zijn bij inslikken, bij contact met de huid of bij inademing
H315+H320: Veroorzaakt huid- en oogirritatie
12. Kies een Precautionary statement (Veiligheidsmaatregel) uit de keuzelijst indien van
toepassing.
13. Geef de Additional labelling requirements (Aanvullende etiketteringsvereisten), indien van
toepassing. Dit betreft onder meer extra CLP-gevarenaanduidingen en aanvullende
etiketteringselementen voortvloeiend uit de toepassing van artikel 25 van de CLPverordening. Raadpleeg de CLP-verordening en het Richtsnoer voor etikettering en
verpakking voor meer informatie over de aanvullende etiketteringsvereisten.

Noten
14. U kunt, indien van toepassing, een of meerdere opmerkingen selecteren uit de keuzelijst.

9.5.1.1.

C&L binnen een gezamenlijke indiening

De dossiers van de hoofdregistrant en de deelnemers aan een gezamenlijke indiening moeten
duidelijk en inzichtelijk zijn met betrekking tot welke indeling bij welke samenstelling hoort.
Het dossier van de hoofdregistrant bevat de informatie over de gezamenlijk geregistreerde
stof, namelijk informatie over de intrinsieke eigenschappen van de stof en de daaruit
voortvloeiende indeling en etikettering die door de deelnemers is overeengekomen. Het
hoofddossier bevat tevens de grenssamenstelling(en) van de stof, waarmee de
samenstellingen en vormen van de stof waarop de gezamenlijke registratie betrekking heeft,
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worden afgebakend. De verwachting is derhalve dat de C&L-informatie in het hoofddossier
gerelateerd is aan de grenssamenstelling(en).
Wanneer er meerdere C&L-records aanwezig zijn in rubriek 2.1 en er meerdere
samenstellingen (ongeacht het type) aanwezig zijn in rubriek 1.2, dan moeten de relaties
hiertussen expliciet worden gemaakt door deze te koppelen.
De dossiers voor gezamenlijke indiening door deelnemers worden niet geacht indelings- en
etiketteringsinformatie te bevatten. Daarbij gaat het om gezamenlijke indieningen waarbij de
door de deelnemer geregistreerde vormen en samenstellingen binnen de grenssamenstellingen
van het hoofddossier vallen en die derhalve onder de overeengekomen indeling vallen die is
ingediend door de hoofdregistrant.
Er kunnen zich situaties voordoen waarin de deelnemers van een gezamenlijke indiening
(deelnemers dan wel hoofdregistrant) indelings- en etiketteringsinformatie willen opnemen die
niet is overeengekomen door de deelnemers en niet is opgenomen in het hoofddossier voor de
gezamenlijk geregistreerde stof. In dat geval moet de partij die de afwijkende indelings- en
etiketteringsinformatie wil indienen, dit doen in diens eigen dossier als opt-outinformatie (zie
paragraaf 9.10.2 Opt-outinformatie voor REACH-registratie) en elk van de indelings- en
etiketteringsrecords koppelen aan de specifieke samenstellingen(en) waarop deze betrekking
hebben. Indien het gaat om een specifieke samenstelling die is vervaardigd of ingevoerd door
de betrokken registrant, maar die niet valt onder de grenssamenstelling van die stof, is een
dergelijke samenstelling van het type legal entity composition of the substance (rechtspersoon
samenstelling van de stof). In specifieke gevallen kan het ook gaan om een composition of the
substance generated upon use (samenstelling van de bij gebruik gegenereerde stof), namelijk
wanneer de samenstelling niet is vervaardigd/ingevoerd, maar later in het productieproces is
ontstaan door bijv. zuivering of fysische verwerking van de stof.

9.5.2.

Rubriek 2.2 DSD - DPD

Nadat de CLP-verordening (GHS) op 1 december 2010 in werking is getreden, is het indienen
van indelingsinformatie op grond van artikel 2, lid 2 van Richtlijn 67/548/EEG (DSD) optioneel
geworden. Als u deze rubriek echter opneemt in uw dossier, moet de informatie ervan wel
volledig zijn. Voor meer informatie verwijzen wij naar bijlage 2 Overzicht van de controles op
volledigheid die door ECHA worden uitgevoerd op de ingediende dossiers bij deze handleiding.

9.5.3.

Rubriek 2.3 PBT assessment (PBT-beoordeling)

In deze rubriek moeten beoordelingen van persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen
(PBT) alsmede van zeer persistente en zeer bioaccumulerende stoffen (vPvB) worden
opgenomen door alle registranten die een chemischeveiligheidsbeoordeling (CSA) moeten
uitvoeren en alle relevante wetenschappelijke gegevens moeten rapporteren in het
chemischeveiligheidsrapport (CSR) (zie paragraaf 9.9 Assessment reports)
(Beoordelingsrapporten).
Het PBT-eindpuntonderzoeksrecord ( ) is de plek waar de beoordeling van de PBTeigenschappen van de stof zelf of van één bestandsdeel of van een groep bestandsdelen of van
een omzettingsproduct, al naargelang, wordt gerapporteerd. Om van een van voornoemde
categorieën een PBT-beoordeling in te dienen, moet een nieuw record worden aangemaakt:
1. Klik met de rechtermuisknop op 2.3. PBT assessment (PBT-beoordeling) in de
inhoudsopgave van het navigatiepaneel aan de linkerkant van het scherm.
2. Selecteer New record (Nieuwe record) in de keuzelijst. Er wordt een nieuwe record voor het
melden van een nieuwe PBT-beoordeling aangemaakt.
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U moet deze handeling herhalen indien u diverse records moet aanmaken voor meerdere (of
een groep van) bestanddelen/onzuiverheden/additieven of omzettingsproducten.
Als u het eindpuntonderzoeksrecord invult, moet u ervoor zorgen dat de gerapporteerde
conclusies voor elke individuele eigenschap (persistent, bioaccumulerend of toxisch)
overeenkomen met de voor de stof (of (groep van) bestanddelen of omzettingsproducten)
gerapporteerde conclusies die in het record worden beoordeeld. In het geval dat de conclusie
luidt dat de stof geen PBT is, moet u op zijn minst een motivering opnemen van het feit dat
aan een van de criteria niet wordt voldaan (bijv. dat de stof niet persistent is).
In het geval de PBT-beoordeling niet van toepassing is op die stof (bijv. in het geval van
anorganische stoffen) hoeft u geen eindpuntonderzoeksrecord aan te maken, maar moet u dit
rapporteren in een eindpuntsamenvatting (zie hierna).
De definitieve conclusie inzake een PBT-beoordeling moet worden gerapporteerd en
samengevat in de eindpuntsamenvatting (

).

1. Klik met de rechtermuisknop op 2.3. PBT assessment (PBT-beoordeling) in de
inhoudsopgave van het navigatiepaneel aan de linkerkant van het scherm.
2. Selecteer New summary (Nieuwe samenvatting) in de keuzelijst. Er wordt een nieuw record
voor het melden van een nieuwe PBT-samenvatting aangemaakt.
In de eindpuntsamenvatting moet u de juiste optie selecteren in de keuzelijst PBT status (PBTstatus). Als u de optie PBT assessment does not apply (PBT-beoordeling niet van toepassing)
selecteert, dan moet u de relevante informatie opnemen in het veld Justification (Motivering).
Kiest u echter voor de optie the substance is PBT/vPvB (de stof is PBT/zPzB) of de optie the
substance is handled as if it were a PBT/vPvB substance (de stof wordt behandeld alsof het een
PBT-/zPzB-stof is), dan is het van belang dat u niet de volgende stap van de PBT-beoordeling
in uw CSR vergeet: karakteriseren van de emissies en aantonen dat het vrijkomen tot een
minimum beperkt blijft. Daarnaast moeten de waarschijnlijke routes via welke mensen en het
milieu aan de stof worden blootgesteld, worden omschreven in het veld Likely route of
exposure (Waarschijnlijke blootstellingsroute).
Zorg ervoor dat de gerapporteerde eindconclusie in de eindpuntsamenvatting rekening houdt
en in overeenstemming is met de conclusies voor de stof zelf en, waar van toepassing, voor
alle bestanddelen of omzettingsproducten van de stof die worden gerapporteerd in het/de
eindpuntonderzoeksrecord(s).
In het geval verschillende samenstellingen een verschillende PBT-status hebben, kunnen er
diverse PBT-samenvattingen worden aangemaakt. Vervolgens moet een koppeling van de PBTsamenvatting naar het samenstellingsrecord worden aangemaakt om de PBT-status van de
diverse samenstellingen duidelijk aan te geven (zie ook rubriek 9.4.2 inzake samenstelling).
Het doel van de PBT-rubriek 2.3 in IUCLID is niet om de informatie te herhalen die reeds is
verstrekt in andere IUCLID-rubrieken. Daarom kunnen er in de motiveringsvelden voor de
diverse criteria verwijzingen naar andere rubrieken worden opgenomen.
In het geval van een gezamenlijke indiening moet de PBT-beoordeling (records en
samenvatting) namens de deelnemers door de hoofdregistrant worden ingediend, tenzij het
chemischeveiligheidsrapport niet namens de deelnemers (of een deel daarvan) van de
gezamenlijke indiening door de hoofdregistrant wordt ingediend. In dat geval moet elk lid de
PBT-beoordeling indienen. Wanneer de PBT-informatie wordt ingediend in het hoofddossier,
moet deze worden gerelateerd aan de grenssamenstelling(en).
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Afbeelding 14:
Koppelen van de PBT-informatiesamenvatting aan de
grenssamenstelling in het hoofddossier

Ga naar Help in IUCLID voor meer informatie over de verschillende velden van deze rubriek.

9.6.

Rubriek 3 Manufacture use and exposure (Vervaardiging, gebruik
en blootstelling)

Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe u de productie en het gebruik van stoffen en de
informatie over de gebruiksomstandigheden in een IUCLID-dossier kunt opnemen, zoals
gespecificeerd in punt 3 van bijlage VI van de REACH-verordening. Elke rubriek van IUCLID
wordt uitgelegd in een afzonderlijke paragraaf, met inbegrip van praktische instructies.
Wanneer u een PPORD-kennisgevingsdossier opstelt, kunt u deze rubriek gebruiken om de
Sites (Locaties) aan te geven waar de PPORD-activiteit van de informatieverstrekker
plaatsvindt.

9.6.1.

Rubriek 3.2 Estimated quantities (Geschatte hoeveelheden)

Gebruik deze rubriek om de informatie te melden over de als zodanig dan wel in voorwerpen
die zijn onderworpen aan de registratieplicht voor dat kalenderjaar vervaardigde, ingevoerde
of gebruikte hoeveelheid.
Om uw gegevens in te kunnen voeren moet u voor elk kalenderjaar waarover u wilt
rapporteren, een nieuw record aanmaken.
Ga naar Help in IUCLID voor meer uitleg over de betekenis van elk hoeveelheidsveld.
In het geval u deelneemt aan een gezamenlijke indiening voor die stof, kunt u geen dossier
indienen voor een hogere hoeveelheidsklasse dan de maximumhoeveelheid voor die
gezamenlijke indiening (zoals gedefinieerd in de sjabloon van het hoofddossier), tenzij u
ervoor kiest niet deel te nemen aan de hoeveelheidsklasse van die gezamenlijke indiening. De
hoeveelheidsklasse van een gezamenlijke indiening kan uitsluitend worden verhoogd indien de
hoofdregistrant het hoofddossier bijwerkt.
De in rubriek 3.2 geschatte hoeveelheden moeten overeenkomen met de hoeveelheden die
voor elk gebruik in rubriek 3.5 zijn gerapporteerd alsmede de hoeveelheden in het kopje van
het dossier (hoeveelheidsklasse) voor zowel de hoeveelheid die vereist is voor volledige
registratie (artikel 10) en de hoeveelheid die wordt geregistreerd op grond van de artikelen 17
en 18. Meer informatie over de te rapporteren hoeveelheden is te vinden in bijlage 6 Overzicht
van de hoeveelheidsvelden in IUCLID.
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9.6.1.1.

Bijzondere overwegingen voor gebruik van tussenproducten

Merk op dat het gebruik van tussenproducten waarvoor strikt gecontroleerde voorwaarden in
de zin van artikelen 17 en 18 van REACH niet kunnen worden aangetoond, moet worden
gerapporteerd als elk ander gebruik in een volledige registratie (artikel 10 van REACH) in
zowel IUCLID-rubriek 3.2 (“Estimated quantities”) (geschatte hoeveelheden) als 3.5 (“Use and
exposure information”) (gebruiks- en blootstellingsinformatie). Hiermee moet ook rekening
gehouden worden bij de blootstellingsbeoordeling en risicokarakterisering in het
chemischeveiligheidsrapport. Daarom dienen de velden “Tonnage used as intermediate under
strictly controlled conditions (transported)” (hoeveelheid gebruikt als tussenproduct onder
strikt gecontroleerde voorwaarden (vervoerd)) en “Tonnage used as intermediate strictly
controlled conditions (on-site)” (hoeveelheid gebruikt als tussenproduct onder strikt
gecontroleerde voorwaarden (locatiegebonden)) in IUCLID-rubriek 3.2 alleen ingevuld te
worden met de hoeveelheid van het tussenproduct dat gebruikt wordt onder de in artikelen 17
en 18 uiteengezette voorwaarden.
Als u hebt besloten in een dossier zowel gebruik op te nemen dat volledige registratie vereist
(artikel 10) als gebruik van tussenproducten onder strikt gecontroleerde voorwaarden
(artikelen 17 en 18), is het van groot belang dat de verschillende vormen van gebruik duidelijk
worden aangegeven in het veld Registration/notification status for this use (Registratie/kennisgevingsstatus voor dit gebruik). Ook wordt van u verwacht dat u een hoeveelheid voor
gebruik als tussenproduct in IUCLID-rubriek 3.2 opgeeft. Daarnaast kunt u de
tussenproducthoeveelheid onder strikt gecontroleerde voorwaarden van de
blootstellingsbeoordeling uitsluiten. Meer aspecten over het indienen van een enkel dossier
met zowel gebruik als tussenproduct als gebruik als niet-tussenproduct, worden uitgelegd in
hoofdstuk 10 Een dossier aanmaken.

9.6.1.2.

Bijzondere overwegingen voor gebruik van PPORD

Indien een deel van de hoeveelheid wordt gebruikt ten behoeve van PPORD en onder het
PPORD-kennisgevingsdossier valt, moet dit hier worden opgenomen. Indien dit deel niet
onder een PPORD-kennisgeving valt, moet dit worden gerapporteerd als deel van de totale
vervaardigde of ingevoerde hoeveelheid en worden opgenomen in de hoeveelheid die voor het
vaststellen van de informatievereisten wordt gebruikt.

9.6.2.

Rubriek 3.3 Locaties

In deze rubriek kunt u meer informatie geven over de locaties waar uw stof wordt vervaardigd
en gebruikt.
Voor het vermelden van de gegevens kunt u meerdere records aanmaken en elke van deze
records moet verbonden zijn met een van de bestaande locaties van een juridische entiteit
door middel van de kettingknop

.

Vermeld alle locaties waar uw rechtspersoon de geregistreerde stof vervaardigt of gebruikt.
Indien de locatie van de rechtspersoon nog niet beschikbaar is in de inventaris, moet u een
nieuwe locatie rechtspersoon aanmaken door te klikken op New (Nieuw) in het vragenvenster.
Het gebruik dat plaatsvindt op de locatie kan worden gespecificeerd door deze te koppelen met
behulp van de knop Add (Toevoegen) onder Manufacture / own use(s) (Vervaardiging/eigen
gebruik). Eerder in rubriek 3.5 aangemaakt gebruik wordt weergegeven en kan worden
geselecteerd.
Als u in rubriek 1.1 aangeeft dat uw Role in the supply chain (Rol in de toeleveringsketen)
Manufacturer (Fabrikant) is, dan moet u in deze rubriek ten minste één productielocatie
opgeven. Hiertoe moet u een record aanmaken en dit met behulp van het veld Related
manufacture/own use (Gerelateerde productie/eigen gebruik) koppelen aan ten minste één
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productiegebruik in rubriek 3.5.1. Voor productielocaties wordt het land van de locatie
doorgaans geacht gelijk te zijn aan het land van de indienende rechtspersoon.

Afbeelding 15:

Koppeling van het productiegebruik aan de productielocatie

Merk op dat in IUCLID de locaties aan rechtspersonen gekoppeld zijn. Als u de rechtspersoon
in rubriek 1.1 “Identification” van de stofgegevensverzameling wijzigt, dan worden alle in
rubriek 3.3 gekoppelde locaties die tot die rechtspersoon behoorden, uit de
stofgegevensverzameling verwijderd. Nadat u de rechtspersoon in rubriek 1.1 gewijzigd hebt,
moet u naar rubriek 3.3 gaan om handmatig de passende locaties van de nieuwe
rechtspersoon te koppelen.

9.6.3.

Rubriek 3.4 Information on mixtures (Informatie over mengsels)

Deze rubriek kan worden gebruikt voor het rapporteren van informatie over mengsels die de te
registreren stof bevatten. Om uw gegevens in te kunnen voeren moet u een nieuw record
aanmaken voor elk mengsel dat u wilt rapporteren. Daarna kunt u de informatie over het
mengsel aangeven, zoals de handelsnaam of de typische concentratie van de stof in het
mengsel.

9.6.4.

Rubriek 3.5 Use and exposure information (Gebruiks- en
blootstellingsinformatie)

Op grond van punt 3.5 van bijlage VI bij de REACH-verordening moeten registranten een korte
algemene beschrijving geven van hun geïdentificeerde (vormen van) gebruik. Deze informatie
over productie en gebruik van de stoffen moet in deze rubriek worden gerapporteerd.
Voor stoffen > 10 t/j die voldoen aan de criteria om te worden ingedeeld als gevaarlijk of te
worden beschouwd als een PBT/zPzB, moet een blootstellingsbeoordeling verplicht worden
ingediend bij ECHA als onderdeel van het CSR-document (zie paragraaf 9.9
Beoordelingsrapporten). Tevens kunt u in deze rubriek informatie vermelden over de

Annankatu 18, Postbus 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

59

60

Het opstellen van registratie- en PPORDdossiers
Versie 4.0
beoordeling van de blootstelling van elk van de geïdentificeerde vormen van gebruik. Deze
optie is met name nuttig als u wilt aantonen dat het gebruik en de gebruiksomstandigheden
van uw stof geen aanleiding geven tot zorg en dat er dus geen stappen van de autoriteiten
vereist zijn.
Informatie over gebruik en blootstelling (met inbegrip van hoeveelheid) wordt door de
autoriteiten gebruikt om te beoordelen of er voor een bepaalde stof op grond van REACH
verdere regelgeving vereist is en om de overeenkomstige prioriteitstelling te ondersteunen. Als
de informatie over gebruik en blootstelling juist is weergegeven in het registratiedossier, kan
er op gefundeerde wijze een besluit worden genomen. ECHA adviseert u om met name te
zorgen dat:






de gerapporteerde vormen van gebruik overeenkomen met uw huidige marktsituatie
(stopgezette vormen van gebruik of vormen van gebruik van andere deelnemers van de
gezamenlijke indiening hoeven niet te worden gerapporteerd);
elk gebruik wordt toegekend aan de bijbehorende fase in de levenscyclus;
er informatie over hoeveelheden, indien beschikbaar, wordt verstrekt (in het bijzonder
hoeveelheid per gebruik);
vormen van gebruik met een specifieke regelgevingsstatus (bijv. tussenproduct), vormen
van gebruik die plaatsvinden op een beperkt aantal locaties en vormen van gebruik die
plaatsvinden onder strikt gecontroleerde voorwaarden, worden gerapporteerd zoals hierna
beschreven.
NB: Als Chesar wordt gebruikt voor het uitvoeren van de CSA, kunnen de IUCLID-velden
voor informatie over gebruik en blootstelling direct worden ingevuld op basis van een export
vanuit Chesar.

9.6.4.1.

Overview (Overzicht) (rubriek 3.5.0)

In deze rubriek kunt u de informatie over gebruik en blootstelling opnemen die van belang is
voor alle vormen van gebruik.
In het zeldzame geval dat er geen gebruik wordt gerapporteerd, selecteert u een motivering in
het veld Justification for no uses reported (Motivering voor geen gebruik gerapporteerd).
Indien er voor geen enkele van de gerapporteerde vormen van gebruik een beoordeling van de
blootstelling is uitgevoerd, selecteer dan de passende motivering in het veld Justification for no
exposure assessment (Motivering voor geen beoordeling van blootstelling). Als u dit doet,
hoeft u dit niet te specificeren voor elk gebruik.
Bedenk wel dat als u bent vrijgesteld van het uitvoeren van een CSA op grond van artikel 14,
lid 2 van de REACH-verordening, u hier moet aangeven dat er geen beoordeling is uitgevoerd
en dat u nog altijd informatie moet opgeven in IUCLID-rubriek 13 (Zie hoofdstuk 9.9
Beoordelingsrapporten).
In deze rubriek kunt u tevens de cumulatieve hoeveelheden van de stof opgeven in elk van de
volgende fasen van de levenscyclus: Uses at industrial site (Gebruik op industriële locatie),
Widespread uses by professional workers (Wijdverbreid gebruik door professionele
werknemers), Consumer uses (Consumptief gebruik) of Service life (Economische levensduur).
De algehele hoeveelheid per fase van de levenscyclus kan van specifiek belang zijn als u wilt
aantonen dat de hoeveelheden die terechtkomen in wijdverbreid gebruik en/of voorwerpen
zeer laag zijn. Cumulatieve hoeveelheden kunnen hier worden opgegeven als een bereik van
tonnen per jaar. Indien de cumulatieve hoeveelheid gelijk is aan de EU-hoeveelheid voor de
stof (en niet alleen uw eigen individuele hoeveelheid), dan moet u, waar van toepassing, het
selectievakje Cumulative EU tonnage (Cumulatieve EU-hoeveelheid) aankruisen. Details zoals
de bron van de gerapporteerde waarden of de methoden die zijn gebruikt voor het schatten
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van de volumes, kunnen worden opgenomen in de velden Details on cumulatieve tonnages
(Details over cumulatieve hoeveelheden).
Als er informatie over de hoeveelheid voor elk afzonderlijk gebruik beschikbaar is, adviseren
wij u dit te rapporteren in de daarvoor bestemde velden in rubriek 3.5, in plaats van dat u in
deze rubriek alleen de cumulatieve hoeveelheid rapporteert.
Meer informatie over de velden voor het rapporteren van de informatie over hoeveelheden
kunt u vinden in bijlage 6 Overzicht van de hoeveelheidsvelden in IUCLID.

9.6.4.2.

Rapporteren van vormen van gebruik en selecteren van de
regelgevingsstatus van elk gebruik (rubriek 3.5.1 t/m 3.5.6)

U moet het geïdentificeerde gebruik omschrijven in de rubrieken 3.5.1 t/m 3.5.6. Voor elk
gebruik moet u een record aanmaken onder de corresponderende levenscyclusfase:







3.5.1 Manufacture (Vervaardiging);
3.5.2 Formulation or re-packing (Formulering of herverpakking);
3.5.3 Uses at industrial site (Gebruik op industriële locatie);
3.5.4. Widespread uses by professional workers (Wijdverbreid gebruik door professionele
werknemers);
3.5.5 Consumer uses (Consumptief gebruik);
3.5.6 Service life (Economische levensduur).

Afhankelijk van de levensfase waaronder u het record hebt aangemaakt, wordt een reeks
velden weergegeven om het gebruik te omschrijven. Deze reeks omvat algemene velden (van
belang voor alle fasen van de levenscyclus) en velden die uitsluitend van belang zijn voor
bepaalde fasen.
Het huidige IUCLID-handboek is bedoeld om een overzicht te geven van de informatie in deze
rubriek. Raadpleeg Help in IUCLID voor een meer gedetailleerde uitleg, onder andere over
welk type informatie vereist is in elk veld.
Een nieuw gebruik melden:
1. Klik met de rechtermuisknop in het navigatiepaneel aan de linkerkant van het scherm op
de fase van de levenscyclus waarvoor u een gebruik wilt toevoegen.
2. Selecteer New record (Nieuw record) en geef een intuïtieve naam aan het record zodat u
deze later gemakkelijk herkent. Deze naam kan gelijk zijn aan de gebruiksnaam of is daar
in ieder geval mee in overeenstemming.
3. Geef een use name (gebruiksnaam) op die representatief is voor het gebruik; in het geval
dat er een beoordeling van de blootstelling is uitgevoerd, wordt als gebruiksnaam de naam
van het blootstellingsscenario in het chemischeveiligheidsrapport (CSR) en het
blootstellingsscenario gebruikt.
4. Meld verdere gegevens in het veld Further description of use (Nadere beschrijving van het
gebruik) om het proces of de processen die onder het gebruik vallen, of het type product
als het om consumptief gebruik gaat, nader toe te lichten.
5. Selecteer de optie Registration/Notification status for the use (Registratie/kennisgevingsstatus voor het gebruik) uit de keuzelijst. Door middel van deze selectie
wordt bepaald in welk type velden informatie kan worden ingevoerd. De niet-relevante
velden zijn nog steeds zichtbaar, maar zijn gemarkeerd als niet-bewerkbaar.
De registratie-/kennisgevingsstatus kan als volgt zijn:
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use registered according to REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported
>=10tonnes/year per registrant (gebruik geregistreerd overeenkomstig artikel 10 van
REACH; totale vervaardigde/ingevoerde hoeveelheid >= 10 ton/jaar per registrant). Voor
gebruik op een industriële locatie is het mogelijk om aan te geven dat het gebruik bedoeld
is as intermediate (als tussenproduct) (zie toelichting hierna);
use registered according to REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported
<10tonnes/year per registrant (gebruik geregistreerd overeenkomstig artikel 10 van
REACH; totale vervaardigde/ingevoerde hoeveelheid < 10 ton/jaar per registrant). Voor
gebruik op een industriële locatie is het mogelijk om aan te geven dat het gebruik bedoeld
is as intermediate (als tussenproduct) (zie toelichting hierna);
use registered according to REACH Article 17/18 (gebruik geregistreerd overeenkomstig
artikel 17 en 18 van REACH).

Meer informatie over de toepasselijke velden voor deze drie typen registratiestatus vindt u in
de volgende hoofdstukken.

Koppelen van gebruiksinformatie
Er is een aantal relaties (koppelingen) tussen de velden die kunnen worden gerapporteerd in
een IUCLID-gegevensverzameling: i) tussen vormen van gebruik en andere informatie in het
dossier, namelijk de samenstelling en de productie-/gebruikslocatie, en ii) tussen de vormen
van gebruik van de verschillende fasen van de levenscyclus.
i.

Koppeling tussen gebruik en andere informatie in het dossier

Bij de omschrijving van een gebruik kunt u dit koppelen aan een bepaalde samenstelling, zoals
gerapporteerd in IUCLID-rubriek 1.2 in de tabel Related composition(s) (Gerelateerde
samenstelling(en)). Dit kan met name van belang zijn als de voor het ene gebruik geleverde
samenstelling een gevarenprofiel heeft dat afwijkt van de samenstellingen voor andere vormen
van gebruik. De gevaarlijkste samenstellingen worden bijvoorbeeld niet geleverd voor
consumptief gebruik.
U kunt ook een gebruik koppelen aan de locaties die zijn opgesomd in IUCLID-rubriek 3.3 (zie
paragraaf 9.6.2 Sites (Locaties) voor meer informatie).
ii. Koppeling tussen vormen van gebruik van de verschillende fasen van de
levenscyclus
Er zijn meerdere situaties waar koppelingen tussen vormen van gebruik van toepassing zijn:


De eerste situatie is wanneer een eindgebruik leidt tot de opname van de stof in een
matrix; dit gebruik moet worden gekoppeld aan de desbetreffende daaropvolgende
economische levensduur. Om deze koppeling aan te brengen, selecteert u yes (ja) in de
keuzelijst Subsequent service life relevant for this use (Daaropvolgende economische
levensduur van belang voor dit gebruik). U geeft dan aan dat de stof tijdens het gebruik
wordt opgenomen in een voorwerp. Maak vervolgens een koppeling aan naar de
desbetreffende daaropvolgende vorm(en) van gebruik in de rubriek 3.5.6 Service life
(Economische levensduur) zodra deze zijn aangemaakt;
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De tweede situatie is wanneer de registration/notification status (registratie/kennisgevingsstatus) van een gebruik op een industriële locatie staat ingesteld op
intermediate registered under Article 17/18 (tussenproduct geregistreerd overeenkomstig
artikel 17/18). Het is dan mogelijk dit gebruik te koppelen aan gebruiksrecords in eerdere
fasen van de levensduur, die hebben geleid tot dit gebruik als tussenproduct, bijv. de
formuleringsstap. Om een dergelijke koppeling mogelijk te maken, moet u het
selectievakje Any precursor use(s) (Eventueel voorafgaand gebruik) aanvinken en
vervolgens de toepasselijke vormen van gebruik selecteren, zoals in de afbeelding
hieronder weergegeven;



De derde situatie is wanneer het gebruik geregistreerd is op grond van artikel 10 en een
specifieke regulatory status (status in de regelgeving) heeft die van invloed is op de
vereiste gebruiks- en blootstellingsinformatie: bij een chemischeveiligheidsbeoordeling van
cosmetisch gebruik hoeft de menselijke gezondheid bijvoorbeeld niet te worden betrokken.
De status in de regelgeving van use at industrial site (gebruik op industriële locatie), Use
by professional workers (gebruik door professionele werknemers) en Consumer uses
(consumptief gebruik) kunnen resulteren in een specifieke status van gebruik in eerdere
fasen van de levenscyclus die tot dit gebruik hebben geleid, bijv. formulering van
cosmetisch gebruik. Om een dergelijke koppeling mogelijk te maken, moet u het
selectievakje Any precursor use(s) (Eventueel voorafgaand gebruik) aanvinken en
vervolgens de toepasselijke vormen van gebruik gedurende de eerdere fasen van de
levenscyclus selecteren. Zodra deze koppeling is aangemaakt, verschijnt in de gekoppelde
vormen van gebruik het veld Name of subsequent use (Naam volgend gebruik), dat alleen
kan worden gelezen, met de specifieke status van regelgeving.

Afbeelding 16:

9.6.4.3.

Rapporteren gebruik precursoren

Omschrijf het gebruik van stoffen die onder artikel 10 vallen in
een hoeveelheid van 10 t/j en meer

Voor het gebruik in sommige fasen van de levenscyclus kunt u in de keuzelijst een Regulatory
status (Status van regelgeving) selecteren en een motivering opnemen in het veld Explanation
for the regulatory status (Uitleg status van regelgeving). Zo niet, selecteer dan geen enkele
optie in de keuzelijst Regulatory status (Status van regulering).
Indien bij gebruik op een industriële locatie de registratie-/kennisgevingsstatus voor dit
gebruik intermediate registered according to REACH Article 10; total tonnage
manufactured/imported > = 10 tonnes/year (tussenproduct geregistreerd op grond van
artikel 10 van REACH; totale vervaardigde/ingevoerde hoeveelheid >= 10 ton/jaar) is, moet u
de status van het tussenproduct bevestigen door informatie op te geven in de rubriek Relevant
chemical reactions and reaction products (Relevante chemische reacties en reactieproducten).
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Maak een blok aan voor elke chemische reactie waarbij de stof als tussenproduct betrokken is.
Maak vervolgens een blok aan voor elk product of elk residu dat voortkomt uit de chemische
reactie.

Afbeelding 17:

Omschrijven van de chemische reactie en de reactieproducten

Aanvullende informatie zoals schema's of diagrammen kunnen worden bijgevoegd als bijlage in
het veld Additional information on chemical reaction (Aanvullende informatie over chemische
reacties).
Omschrijf het gebruik in meer detail
Een gebruik kan bestaan uit een of meer bijdragende activiteiten waarin processen, taken of
unitactiviteiten worden beschreven. Dergelijke bijdragende activiteiten moeten worden
gedefinieerd vanuit milieuperspectief en vanuit het perspectief van de menselijke gezondheid.
Ieder gebruik dient ten minste een Contributing activity / technique for the environment
(Bijdragende activiteit / techniek voor het milieu) en een Contributing activity / technique for
workers or consumers (Bijdragende activiteit / techniek voor werknemers of consumenten) te
bevatten (afhankelijk van de levenscyclusfase waartoe het gebruik behoort). Aan iedere
bijdragende activiteit dient ten minste een gebruiksdescriptor te worden toegekend, bijv.
PROC, ERC.
NB: Een gebruik wordt doorgaans gekenmerkt door één (algemenere) bijdragende activiteit
voor het milieu en een reeks bijdragende activiteiten voor werknemers (gedefinieerd als taken)
of voor consumenten (gedefinieerd als specifieke producttypen).
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Afbeelding 18:

Bijdragende activiteiten / technieken voor milieu en werknemers

Start de beschrijving van het gebruik door (herhaalbare) blokken informatie toe te voegen
voor elke Contributing activity / technique for the environment (Bijdragende activiteit/techniek
voor het milieu):




Geef een Name of the activity/technique (Naam van de activiteit/techniek) op die het
proces, de techniek, het product of het voorwerp waarop deze bijdragende activiteit
betrekking heeft, verduidelijkt. Via routekaarten zijn mogelijk standaardnamen beschikbaar
van downstreamorganisaties in de sector. In het geval een beoordeling van de blootstelling
wordt uitgevoerd, wordt deze naam ook de contributing scenario name (naam van het
bijdragende scenario).
Selecteer een geschikte Environmental release category (ERC) (Milieu-emissiecategorie
(ERC)) uit de keuzelijst. Er staan alleen ERC's die van toepassing zijn voor de fase van de
levenscyclus.

Indien u een werknemergebruik beschrijft, beschrijf dan het gebruik door (herhaalbare)
blokken informatie toe te voegen voor elke Contributing activity / technique for worker
(bijdragende activiteit/techniek voor werknemer):





Geef een Name of the activity/technique (Naam van de activiteit/techniek) die de door de
werknemer uitgevoerde taak of processtap verduidelijkt. Via routekaarten zijn mogelijk
standaardnamen beschikbaar van downstreamorganisaties in de sector. In het geval een
beoordeling van de blootstelling wordt uitgevoerd, wordt deze naam ook de contributing
scenario name (naam van het bijdragende scenario);
Selecteer in de keuzelijst een passende Process category (PROC) (Procescategorie (PROC)).
Voeg indien van toepassing nog een contributing activity/technique for worker (bijdragende
activiteit/techniek voor werknemer) toe. NB: Dezelfde PROC kan aan meer dan één
activiteit worden toegewezen. In dit geval kan de naam van de bijdragende activiteit
nadere specificiteit bieden.
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Indien u een consumptief gebruik beschrijft, beschrijf dan het gebruik door (herhaalbare)
blokken informatie toe te voegen voor elke Contributing activity / technique for consumers
(bijdragende activiteit/techniek voor consumenten):





Geef een Name of the activity/technique (Naam van de activiteit/techniek), die het type
product waarop het consumptief gebruik betrekking heeft, verduidelijkt. Via routekaarten
zijn mogelijk standaardnamen beschikbaar van downstreamorganisaties in de sector. In het
geval een beoordeling van de blootstelling wordt uitgevoerd, wordt deze naam ook de
contributing scenario name (naam van het bijdragende scenario);
Selecteer in de keuzelijst een passende Product category (PC) (Productcategorie (PC)) [of
passende voorwerpcategorie voor economische levensduur door consumenten].
Voeg indien van toepassing nog een contributing activity/technique for consumer
(bijdragende activiteit/techniek voor consument) toe. NB: Dezelfde PC kan aan meer dan
één (sub)producttype worden toegewezen. In dit geval kan de naam van de bijdragende
activiteit nadere specificiteit bieden.
Raadpleeg voor meer informatie over het beschrijven van een gebruik en de begrippen
bijdragende activiteit en gebruiksdescriptoren Guidance on use description (Richtsnoer voor
gebruiksbeschrijving) (R.12) en Guidance Part D (Richtsnoer deel D):Framework for
Exposure Assessment (Kader voor beoordeling van de blootstelling), beschikbaar op
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

Zodra het gebruik en de bijkomende activiteiten zijn gedefinieerd, dienen er nadere details
worden toegevoegd:






Geef meer informatie over de markt waar het gebruik plaatsvindt door in de volgende
velden, waar van toepassing, een of meer toepasselijke gebruiksdescriptoren te selecteren:
Product category used (Gebruikte productcategorie), Sector of end use (Sector
eindgebruik). Deze informatie kan ook beschikbaar zijn bij gebruikersorganisaties verderop
in de toeleveringsketen via routekaarten;
Indien de stof tijdens het gebruik een bepaalde technische functie heeft, selecteert u een of
meer items in de keuzelijst Technical function of the substance during use (Technische
functie van de stof tijdens het gebruik). Indien de stof geen specifieke technische functie
heeft tijdens het gebruik, selecteer dan No technical function (Geen technische functie), de
laatste optie in de lijst.
Selecteer bij substance supplied to this use in form of (stof geleverd voor dit gebruik in de
vorm van): as such (als zodanig) of in a mixture (in een mengsel).

NB: De velden waarmee u de markt kunt karakteriseren (Product Category used (PC)
(Gebruikte productcategorie), Sector of end use (SU) (Sector eindgebruik), Article Category
(AC) (Voorwerpcategorie), de technische functie van de stof tijdens het gebruik, de vorm van
levering en de relevantie van een daaropvolgende economische levensduur zijn niet voor alle
fasen van de levenscyclus beschikbaar, aangezien deze informatie niet altijd voor elke fase van
toepassing is, bijv. sector eindgebruik is niet van toepassing op consumptief gebruik omdat de
„sector” het algemeen publiek is.
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Informatie toevoegen over de omvang van het gebruik
Informatie over de omvang van het gebruik, zoals de hoeveelheid waarin en het aantal locaties
waar de stof wordt gebruikt, geeft (samen met andere criteria12) een indicatie van hoe
wijdverbreid het gebruik is. Zo zijn vormen van gebruik met een lage hoeveelheid en/of een
laag aantal locaties niet van belang voor autoriteiten wanneer deze prioriteiten stellen voor
stoffen voor nader onderzoek of regelgeving. Tegelijkertijd is informatie over de hoeveelheid
ook een belangrijk gegeven voor een beoordeling van de blootstelling van het milieu.
Bepaal de tonnage of substance for this use (hoeveelheid van de stof voor dit gebruik)
(ton/jaar) en geef een nadere uitleg in de twee bijbehorende velden, zodat het cijfer voor de
hoeveelheid kan worden geïnterpreteerd. Indien de hoeveelheid gelijk is aan de EUhoeveelheid voor de stof (en niet alleen uw eigen individuele hoeveelheid), dan moet u het
selectievakje EU tonnage (EU-hoeveelheid) aankruisen. Details zoals de bron van de
gerapporteerde waarden of de methoden die zijn gebruikt voor het schatten van de volumes,
kunnen worden opgenomen in de velden Details on tonnages (Details over hoeveelheden).
Indien het gebruik alleen plaatsvindt op een beperkt aantal locaties in de EU, selecteer dan het
keuzevakje Limited number of sites for this use (Beperkt aantal locaties voor dit gebruik) en
geef in het veld Details on limited number of sites (Details beperkt aantal locaties) een
motivering waarom deze hoeveelheid beperkt is. De optie is uitsluitend beschikbaar voor de
levenscyclusfasen „formulering” en „gebruik op industriële locaties”.

Afbeelding 19:

Rapporteren over de omvang van het gebruik

Voeg informatie toe over een gerelateerde beoordeling van de blootstelling
Geef in het veld Related assessment (Gerelateerde beoordeling) aan of er voor dit gebruik een
beoordeling van de blootstelling uitgevoerd is. Indien er een beoordeling van de blootstelling is
uitgevoerd, kunt u uit de beschikbare opties selecteren of deze beoordeling:




deel uitmaakt van het CSR dat is ingediend door de hoofdregistrant namens alle
mederegistranten;
deel uitmaakt van het CSR dat is ingediend door de hoofdregistrant namens alle
mederegistranten, maar niet van toepassing is op de hoofdregistrant zelf;
deel uitmaakt van uw eigen CSR dat is ingediend samen met uw registratiedossier.

Als er voor geen enkel gebruik een beoordeling van de blootstelling is uitgevoerd, kunt u dat
aangeven in rubriek 3.5.0.Zo niet, dan moet u per gebruik kiezen voor Use not assessed
(Gebruik niet beoordeeld) in het veldRelated assessment (Gerelateerde beoordelingen).

De Guidance on use description (R.12) (Richtsnoer voor gebruiksbeschrijving) biedt nadere uitleg over het concept van wijdverbreid gebruik
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
12
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Geef aan dat het gebruik plaatsvindt onder strikt gecontroleerde voorwaarden
Mogelijk wilt u aangeven dat het use takes place under rigorously contained conditions,
(gebruik plaatsvindt onder strikt gecontroleerde voorwaarden) en dat de kans op blootstelling
derhalve verwaarloosbaar is. Dit kan van belang zijn om de informatievereisten aan te passen
of om de autoriteiten ervan te overtuigen dat het gebruik niet van prioritair belang is voor de
regelgeving. Indien u dit wilt aangeven, moet u de desbetreffende selectievakje aankruisen.



Rigorously contained system with strict control for manual interventions (Strikt
gecontroleerd systeem voor handmatige interventie);
Rigorously contained system with minimisation of release to the environment (Strikt
gecontroleerd systeem met minimale lozing in het milieu);

Vervolgens kunt u de non-technical means for strict control (niet-technische middelen voor
strikte controle) beschrijven (maatregelen ter ondersteuning van de uitvoering van een strikt
gecontroleerd systeem met betrekking tot de niet-technische aspecten, zoals
beheersmaatregelen, -toezicht en -procedures).

Afbeelding 20:
Rapporteren dat het gebruik plaatsvindt onder strikt
gecontroleerde voorwaarden

Omschrijf de technologies to minimise emissions (technologieën ter minimalisering van de
emissie) en de technical means for rigorous containment (technische middelen voor strikte
inperking)in elk bijdragend scenario dat van specifieke toepassing is op elk van de activiteiten
(zie de volgende rubriek).
Specifieke informatie die alleen van toepassing is op gebruik op grond van de
economische levensduur van de levenscyclusfase
Voor gebruik dat is gerapporteerd onder economische levensduur (rubriek 3.5.6) gelden de
volgende bijzonderheden:
 In het veld Article used by (Voorwerp gebruikt door) moet worden aangegeven of het
beschreven gebruik het gebruik van voorwerpen door werknemers of consumenten betreft.
Afhankelijk van deze keuze worden er velden met verschillende opties voor omschrijving
van het gebruik afgebeeld: wordt het voorwerp bijvoorbeeld gebruikt door werknemers,
dan is de geldende gebruiksdescriptor voor de bijdragende activiteit de PROC;
 Ook moet u aangeven of: the substance is intended to be released from articles during the
use (het is de bedoeling is dat de stof tijdens het gebruik uit de voorwerpen vrijkomt).
„Bedoeling” betekent dat dit niet alleen te verwachten is, maar ook dat het de bedoeling
van het vrijkomen is dat de technische functie van de stof tijdens het gebruik tot stand
komt.
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9.6.4.4.

Geef informatie over de blootstelling voor stoffen die onder
artikel 10 vallen in een hoeveelheid van 10 t/j en meer

Algemene structuur van de blootstellingsinformatie
Indien het gebruik is onderworpen aan een beoordeling van de blootstelling, kan de
informatie over de gebruiksomstandigheden en de bijbehorende schattingen inzake vrijkomen
en blootstelling voor elke bijdragende activiteit worden gerapporteerd. Deze informatie moet
overeenkomen met een risicokarakterisering op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat
de risico's in verband met het gebruik naar behoren kunnen worden gecontroleerd.
Opmerkingen:


Dit handboek biedt geen ondersteuning voor hoe een chemischeveiligheidsbeoordeling
moet worden uitgevoerd, maar voor hoe de uitkomst ervan moeten worden
gerapporteerd. Raadpleeg voor meer informatie over CSA het volgende richtsnoer:
http://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-information-requirementsand-chemical-safety-assessment



De risicokarakterisering zelf, zoals opgenomen in het CSR, wordt niet gerapporteerd in
IUCLID.

Voor elk gebruik zijn er twee tabbladen Contributing Scenarios (Bijdragende scenario's)
beschikbaar:




Contributing scenario for the environment (related to workers [consumers] activities)
(Bijdragend scenario voor het milieu (met betrekking tot de activiteiten van werknemers
[consumenten]) voor het rapporteren van gebruiksomstandigheden die het vrijkomen in
het milieu tijdens gebruik door werknemers [consumenten] veroorzaken.
Contributing scenario for the workers [consumers] (Bijdragend scenario voor werknemers
[consumenten]) voor het rapporteren van gebruiksomstandigheden die de directe
blootstelling van werknemers [consumenten] veroorzaken.

Afbeelding 21:
Tabbladen voor het rapporteren van bijdragende scenario's voor
werknemers

Afbeelding 22:
Tabbladen voor het rapporteren van bijdragende scenario's voor
consumenten

Maak in het desbetreffende tabblad een bijdragend scenario voor het milieu (met betrekking
tot de activiteiten van werknemers [consumenten]) aan. Maak een koppeling naar de
bijbehorende bijdragende activiteit waarnaar deze bijdragende activiteit verwijst door te
klikken op de knop met het kettingpictogram, en maak een selectie uit de eerder gedefinieerde
bijdragende activiteiten voor het milieu.
Maak tevens in het desbetreffende tabblad een bijdragend scenario voor werknemers
[consumenten] aan. Maak een koppeling naar de bijdragende activiteit waarnaar deze
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bijdragende activiteit verwijst door te klikken op de knop met het kettingpictogram, en maak
een selectie uit de eerder gedefinieerde bijdragende activiteiten voor werknemers
[consumenten]. Herhaal deze handeling om zo veel mogelijk bijdragende scenario's als nodig
te creëren.

Elk van de bijdragende scenario's bestaat uit verschillende delen: de gebruiksomstandigheden
(operationele omstandigheden of risicobeheersmaatregelen), het gerelateerde vrijkomen
(milieu) en de schattingen van de blootstelling.

Afbeelding 23:

Structuur van bijdragende scenario's voor het milieu

Afbeelding 24:
Structuur van bijdragende scenario's voor
werknemers/consumenten

Een aantal gebruiksomstandigheden is vooraf gedefinieerd (vast), bijv. de waarden voor
Percentage (w/w) of substance in the mixture/article (Gewichtspercentage (g/g) van de stof in
het mengsel/voorwerp) of Place of use (Plaats van gebruik), zodat u alleen een aantal
relevante waarden kunt selecteren of invoeren. Indien er andere relevante
gebruiksomstandigheden zijn, moet u deze zelf definiëren dan wel rapporteren zoals
gedocumenteerd in routekaarten van de sector en/of in de hulpmiddelen voor schatting van de
blootstelling die u toepast.
De gebruiksvoorwaarden worden gegroepeerd in vaste subrubrieken. Voor meer uitleg over
deze subrubrieken verwijzen wij u naar Guidance Part D (Richtsnoer deel D): Framework for
Exposure Assessment (Kader voor beoordeling van de blootstelling), beschikbaar op
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Als er vooraf gedefinieerde omstandigheden staan vermeld onder een subrubriek, is er
doorgaans ook een veld other conditions related to … (andere omstandigheden gerelateerd
aan...) beschikbaar waar u zo veel gebruiksomstandigheden kunt rapporteren als u nodig acht
voor uw beoordeling. IUCLID biedt hiervoor herhaalbare informatieblokken.
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Afbeelding 25:
Voorbeeld van rubriek voor het rapporteren van andere
gebruiksomstandigheden die niet geschikt zijn voor vermelding elders

Voor alle conditions of use (gebruiksomstandigheden) is een aangrenzend veld Additional
details (Aanvullende details) beschikbaar. Hier kunt u een toelichting opnemen om de
begunstigde van het dossier (bijv. ECHA) te ondersteunen bij de interpretatie van de
verstrekte informatie.
Voor risicobeheersmaatregelen (d.w.z. gebruiksomstandigheden gericht op het beperken van
het vrijkomen/de blootstelling) kunnen de doelmatigheid van de maatregelen (d.w.z. reductie
van het vrijkomen/de blootstelling in %) en de route van het vrijkomen/de blootstelling als
gevolg van de maatregel, eventueel met uitleg, worden gerapporteerd.

Afbeelding 26:
Rapporteren van de doelmatigheid van een maatregel voor een
specifieke blootstellingsroute

Het vrijkomen in het milieu en de bijbehorende schattingen van de blootstelling moeten
worden gerapporteerd per route van vrijkomen en per daaropvolgende blootgesteld
compartiment. Voor elke schatting moet de toegepaste methode en het gehanteerde
hulpmiddel worden geselecteerd.
Wanneer een stof bestaat uit diverse bestanddelen of vormen of wanneer er tijdens het
gebruik omzettingsproducten ontstaan, kunnen de schattingen voor vrijkomen of
blootstellingen worden gerelateerd aan bepaalde bestanddelen of omzettingsproducten.
Koppel, indien van toepassing voor de beoordeling, de gegevensverzameling van het vrijkomen
en/of de blootstelling aan een bepaalde beoordelingsentiteit (zie hoofdstuk 9.3
Beoordelingsentiteit). Dit doet u via het veld Release [exposure] related to (Vrijkomen
[blootstelling] gerelateerd aan).
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Zie voor meer informatie over de beoordeling van de blootstelling, de Richtsnoer over
informatie-eisen en chemischeveiligheidsbeoordeling, deel D op
http://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-reach.
In de volgende rubrieken wordt nader ingegaan op hoe u blootstellingsinformatie, zoals
gebruiksomstandigheden, vrijkomen of schattingen van blootstellingen, in meer detail kunt
rapporteren.
Gebruiksomstandigheden die het vrijkomen in het milieu veroorzaken
NB: Het type voorwaarden die vrijkomen in het milieu veroorzaken, zijn verschillend voor
werknemers en consumenten. Technical and organisational conditions and measures
(Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen) die het vrijkomen in het
milieu beperken, zijn doorgaans niet beschikbaar voor consumptief gebruik. Hetzelfde geldt
voor specifieke conditions and measures related to biological sewage treatment
(omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuivering).Daarom
worden de overeenkomstige subkopjes of vooraf gedefineerde omstandigheden niet
weergegeven voor consumptief gebruik.
Vermeld alle product/article characteristics (product-/voorwerpkenmerken) die van invloed zijn
op het vrijkomen in het milieu. De hier te rapporteren informatie betreft onder andere de
concentratie van de stof in het gebruikte product, verpakkingsontwerp dat invloed heeft op het
vrijkomen etc. Maak een blok aan voor elk van de kenmerken van het product (voorwerp),
geef een korte omschrijving van het overeenkomende veld en neem in het volgende veld
eventueel aanvullende details op.
Vermeld de amounts used, frequency and duration of use(gebruikte hoeveelheden en de
frequentie en duur van het gebruik): De Daily [annual] use amount at a site (Dagelijkse
[jaarlijkse] gebruikshoeveelheid op een locatie) is de hoogste hoeveelheid gebruikte stof in een
dag [jaar] op een algemene locatie (industriële locatie of standaardstad met 10 000 inwoners
voor wijdverbreid gebruik door werknemers of consumenten). Samen met de emissiefactoren
bepaalt dit de emissiesnelheid naar het lokale (regionale) milieu. U kunt ook het Number of
emission days (Aantal emissiedagen) aangeven. Bedenk wel dat u altijd moet toelichten hoe
binnen de beoordeling rekening wordt gehouden met de hoeveelheid emissiedagen.
Vermeld de technical and organisational conditions and measures (technische en
organisatorische omstandigheden en maatregelen) die het vrijkomen in het milieu beperken of
minimaliseren. Dit omvat i) het ontwerp en de organisatie van de processen die van invloed
zijn op het vrijkomen in het milieu, en ii) de behandeling van afgevoerde lucht, afvalwater of
afval voorafgaand aan het vrijkomen, met uitzondering van de biologische
afvalwaterbehandeling (die in een eigen rubriek wordt gerapporteerd).
Indien u aangeeft dat het gebruik plaatsvindt onder strikt gecontroleerde voorwaarden – het
selectievakje Rigorously contained system with minimisation of releases (Strikt gecontroleerd
systeem met minimaal vrijkomen) is dan geselecteerd – moet u in het veld Technologies to
minimise emissions (Technologieën ter minimalisering van de emissie) het procentontwerp en
de geïntegreerde maatregelen omschrijven, met inbegrip van de inperking. Om dit veld te
kunnen gebruiken, klikt u op de eerste
knop.
In het veld Additional information related to the technologies minimising emissions
(Aanvullende informatie met betrekking tot de technologieën ter minimalisering van de
emissie) kunt u ook een bijlage aanhechten (bijv. voor processchema's).
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Afbeelding 27:

Rapporteren van technologieën ter minimalisering van de emissie

Anders kunt u uw informatie opnemen onder Other technical and organisational conditions
(Overige technische en organisatorische omstandigheden). In dit blok kunt u alle maatregelen
rapporteren ter beheersing van het vrijkomen, met inbegrip van de doelmatigheid van een of
meer routes. Uitzondering hierop zijn maatregelen met betrekking tot biologische
rioolzuivering.
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Afbeelding 28:
Rapporteren van andere technische en organisatorische
omstandigheden

Vermeld de Conditions and measures related to Biological Sewage treatment plant
(omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuivering). In deze
reeks vooraf gedefinieerde velden kunt u de toepasselijke informatie van uw beoordeling
inzake de biologische afvalwaterbehandeling opnemen.
Vermeld de conditions and measures related to external treatment of waste (omstandigheden
en maatregelen met betrekking tot externe afvalzuivering): Door middel van selectie van de
opties in de keuzelijst kunt u alle specifieke overwegingen ten aanzien van de
afvalzuiveringsactiviteiten opnemen. Als de stofeigenschappen en/of het gebruikspatroon niet
vragen om een specifieke beoordeling van de afvalfase, selecteer dan no (nee), en neem uw
motivering op in Details on waste treatment (Details afvalzuivering). Voorbeelden van
dergelijke motiveringen zijn te vinden in het Guidance on environmental assessment
(Richtsnoer milieubeoordeling) R.16, dat u kunt vinden op: http://echa.europa.eu/nl/guidancedocuments/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment.
Vermeld alle other conditions of use affecting environmental exposure (overige
gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op de milieublootstelling) en die niet onder een
van de subrubrieken passen. Deze rubriek omvat twee vooraf gedefinieerde omstandigheden:
Place of use (Plaats van gebruik) (binnen of buiten met implicaties voor mogelijk direct
vrijkomen in bodem of water) en Receiving surface water flow rate (Waterstroom van het
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ontvangende oppervlaktewater) (die kan worden ingesteld op een locatiespecifieke waarde
indien relevant voor de beoordeling).
Vrijkomen in en blootstelling van het milieu
Vermeld het releases to waste and the environment (vrijkomen in afval en het milieu) zoals
voorspeld of gemeten voor de gerapporteerde gebruiksomstandigheden. Wanneer een stof uit
diverse bestanddelen bestaat of tijdens het gebruik omzettingsproducten vormt, kan het
vrijkomen worden gerelateerd aan bepaalde bestanddelen of omzettingsproducten. Koppel,
indien van toepassing voor de beoordeling, de gegevensverzameling van het vrijkomen aan
een eerder gedefinieerde beoordelingsentiteit waarnaar het vrijkomen verwijst via het veld
Release related to (Vrijkomen gerelateerd aan).
Vermeld het release to the environment (vrijkomen in het milieu) voor elke afzonderlijke
route. Begin met het selecteren van een route in het veld Release from site to (Vrijkomen van
locatie naar) en voer vervolgens in de vooraf gedefinieerde velden de relevante informatie in.
NB: De Release factor from site after on-site risk management (Vrijkomingsfactor van de
locatie na risicobeheer ter plaatse) betreft het vrijkomen vóór biologische waterzuivering
(ongeacht de vraag of dit ter plaatse of in de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie
plaatsvindt).Herhaal het rapportageproces voor elke toepasselijke route via welke een stof
vrijkomt.
Vermeld het release to external waste (vrijkomen in extern afval). Vermeld de release factor to
external waste (factor vrijkomen in extern afval). Dit betreft het gebruikspercentage dat de
locatie verlaat als afval voor externe behandeling (verwijdering of terugwinning). Dit cijfer
vormt, samen met andere informatie, het fundament voor de vaststelling of een specifieke
beoordeling van de levensfase van het afval vereist is.
Vermeld de blootstelling van het milieu. Wanneer een stof bestaat uit diverse bestanddelen of
vormen, of wanneer er tijdens het gebruik omzettingsproducten ontstaan, koppel dan de
gegevensverzameling van de blootstelling aan de eerder gedefinieerde beoordelingsentiteit
waarnaar de blootstelling verwijst via het veld Exposure related to (Blootstelling gerelateerd
aan), zoals eerder uitgelegd voor het vrijkomen.
Vermeld de exposure to the environment (blootstelling van het milieu) voor elk afzonderlijk
compartiment. Begin met het selecteren van het Exposed compartment (Blootgestelde
compartiment) onder de rubriek Predicted exposure concentration (Voorspelde concentratie
van de blootstelling). Voer vervolgens de predicted exposure concentration (voorspelde
concentratie van de blootstelling) in, selecteer de juiste unit (eenheid) en geef informatie met
betrekking tot de methode voor het schatten van de blootstelling. Hiervoor kunt u ook
documenten aanhechten, zoals exportbestanden of hulpmiddelen voor het schatten van de
blootstelling13. Voor de gemeten blootstelling moeten in de desbetreffende velden het aantal
meetpunten, de standaardafwijking en de betrouwbaarheidsscores worden vermeld. Herhaal
het rapportageproces voor elk toepasselijk compartiment.
Vermeld de blootstelling van mensen via het milieu. Koppel, waar van toepassing, de
gegevensverzameling van de blootstelling aan de eerder gedefinieerde beoordelingsentiteit
waarnaar de blootstelling verwijst via het veld Exposure related to (Blootstelling gerelateerd
aan), zoals eerder uitgelegd voor de blootstelling van het milieu. Geef een waarde op voor de
daily intake via food consumption (dagelijkse inname via de consumptie van
voedingsmiddelen) en selecteer de juiste eenheid. Voor elke schatting moet de toegepaste
methode/het gehanteerde hulpmiddel worden geselecteerd.

Exportbestanden van de hulpmiddelen voor het schatten van de blootstelling, kunnen tevens worden bijgevoegd bij rubriek 13 indien deze meer
dan één vorm van gebruik betreffen.
13
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Gebruiksomstandigheden met betrekking tot werkzaamheden van werknemers die
menselijke blootstelling veroorzaken
Vermeld alle product-/voorwerpkenmerken die van invloed zijn op de blootstelling van
werknemers. Dit omvat het percentage van de stof in het mengsel/voorwerp, alsmede de
fysieke vorm van het gebruikte product tijdens de bijdragende activiteit. Indien het gebruikte
mengsel een solid (vaste stof) is, selecteer dan de desbetreffende mate van stofvorming. NB:
De vorm van het gebruikte product hoeft niet noodzakelijkerwijs identiek te zijn aan de fysieke
staat van de stof, zoals ontleend aan de productie: vaste stoffen kunnen bijvoorbeeld worden
opgelost of verspreid in vloeistoffen. Ook kunnen de vormen tijdens het gebruik veranderen.
Dit kan een aanzienlijk effect hebben op de blootstelling (bijv. het vermalen van korreltjes tot
poeder).
Vermeld de amounts used (or contained in articles) frequency and duration of use/exposure
(gebruikte hoeveelheid (of aanwezig in voorwerpen), frequentie en duur van
gebruik/blootstelling). Dit omvat de duur van elke bijdragende activiteit (in uren/dagen), zoals
verondersteld voor de schatting van de blootstelling en de karakterisering van de risico's.
Indien de duur minder is dan 8 uur, dan kunt u onder Further details on duration of activity
(Nadere details inzake duur of activiteit) aangeven of de kortere duur bedoeld is om de risico's
voor de werknemer te beperken.
Vermeld de technical and organisational conditions and measures(technische en
organisatorische omstandigheden en maatregelen) die de blootstelling van werknemers
beperken of minimaliseren:




Indien u aangeeft dat het gebruik plaatsvindt onder strikt gecontroleerde voorwaarden –
het selectievakje Rigorously contained system with strict control for manual intervention
(Strikt gecontroleerd systeem met strikte controle op handmatige interventie) is dan
geselecteerd – moet u beschrijven hoe de technische apparatuur een strikte inperking
waarborgt. Voer deze informatie in in het veld Technical means for rigorous containment
and strict control for manual intervention (Technische middelen voor strikte inperking en
strikte controle op handmatige interventie). In het veld Additional information related to
the technical means for rigorous containment and strict control for manual intervention
(Aanvullende informatie met betrekking tot de technische middelen ten behoeve van strikte
inperkingen en strikte controle op handmatige interventie) kunt u ook een bijlage met
ondersteunende informatie aanhechten (bijv. voor processchema's).
Zo niet, dan kunt u in de rubriek Technical and organisational conditions and measures
(Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen) procesontwerpen of
technische controlemaatregelen opnemen die van invloed zijn op de blootstelling van
werknemers, bijv. de plaatselijke afzuiging, de technische barrières voor huidbescherming
etc. Hier moeten ook de organisatorische maatregelen ter ondersteuning van de uitvoering
van deze technische maatregelen worden omschreven, bijv. het onderhoud van de
apparatuur.

Vermeld de Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health
evaluation (Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming,
hygiëne en gezondheidscontrole), zoals apparatuur voor ademhalingsbescherming of
huidbescherming. De organisatorische maatregelen die nodig zijn om de gerapporteerde
doelmatigheid bij gebruik van deze beschermingsapparatuur te bereiken, dienen eveneens te
worden beschreven, evenals de training.
Vermeld de other conditions affecting workers exposure (andere omstandigheden die van
invloed zijn op de blootstelling van werknemers). Hieronder vallen tevens twee vooraf
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gedefinieerde omstandigheden: de plaats van gebruik (binnen, buiten) en de
bedrijfstemperatuur.

Gebruiksomstandigheden met betrekking tot activiteiten van consumenten die
menselijke blootstelling veroorzaken
Vermeld alle product (article) characteristics (productkenmerken (voorwerpkenmerken)) die
van invloed zijn op de blootstelling van consumenten. Dit omvat het percentage van de stof in
het mengsel/voorwerp, alsmede de fysieke vorm van het gebruikte product tijdens de
bijdragende activiteit. Indien het gebruikte mengsel een vaste stof is, selecteer dan de
desbetreffende mate van stofvorming. NB: De vorm van het gebruikte product hoeft niet
noodzakelijkerwijs identiek te zijn aan de fysieke staat van de stof, zoals ontleend aan de
productie: vaste stoffen kunnen bijvoorbeeld worden opgelost of verspreid in vloeistoffen.
Vermeld de amounts used (or contained in articles) frequency and duration of use/exposure
(gebruikte hoeveelheid (of aanwezig in voorwerpen), frequentie en duur van
gebruik/blootstelling). Dit kan ook de hoeveelheid product betreffen die per gebeurtenis wordt
gebruikt, de duur van de blootstelling of de gebruiksfrequentie.
Vermeld de information and behavioural advice for consumers (informatie over
gedragsadviezen aan consumenten), die vereist is voor veilig gebruik. Hieronder vallen
bijvoorbeeld instructies over veilig gebruik en in exceptionele gevallen ook persoonlijke
beschermingsmaatregelen.
Vermeld de nformation and behavioural advice for consumers (andere omstandigheden die van
invloed zijn op de blootstelling van consumenten). Dit betreft onder meer informatie over de
plaats van gebruik (binnen/buiten) of de grootte van de ruimte waarvan is uitgegaan bij de
beoordeling.
Blootstelling van werknemers of consumenten
Vermeld de exposure of workers (blootstelling van werknemers) zoals voorspeld of gemeten
voor de gerapporteerde gebruiksomstandigheden.
Wanneer een stof bestaat uit diverse bestanddelen of vormen of wanneer er tijdens het
gebruik omzettingsproducten ontstaan, kan de blootstelling worden gerelateerd aan bepaalde
bestanddelen of omzettingsproducten. Koppel, waar van toepassing voor de beoordeling, de
gegevensverzameling van de blootstelling aan de eerder gedefinieerde beoordelingsentiteit
waarnaar de blootstelling verwijst via het veld Exposure related to (Blootstelling gerelateerd
aan) .
Vermeld de exposure estimation (schatting van de blootstelling) voor elk afzonderlijke type of
exposure (type blootstelling) door diverse blokken aan te maken. Begin met het selecteren van
het type blootstelling, voer de exposure estimate (schatting van de blootstelling) in en
selecteer de juiste eenheid. Vermeld vervolgens de informatie over de methode of het
hulpmiddel om tot de schatting van de blootstelling te komen.
Voor de gemeten blootstelling moeten in de desbetreffende velden number of measured
points, standard deviation and reliability scores (het aantal meetpunten, de standaardafwijking
en de betrouwbaarheidsscores) worden vermeld.

9.6.4.5.

Beschrijf het gebruik voor stoffen die onder artikel 10 vallen in
een hoeveelheid van minder dan 10 t/j

Voor stoffen die worden vervaardigd of ingevoerd tot een volume van 10 ton per jaar, gelden
een paar bijzonderheden met betrekking tot de rapportage van gebruiks- en
blootstellingsinformatie. Indien dat niet het geval is, volg dan de uitleg in de voorgaande

Annankatu 18, Postbus 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

77

78

Het opstellen van registratie- en PPORDdossiers
Versie 4.0
rubriek (Beschrijf het gebruik voor stoffen die onder artikel 10 vallen in een hoeveelheid van
10 t/j of meer).






Het is niet nodig om de related assessment (gerelateerde beoordeling) te vermelden
aangezien er geen beoordeling van de blootstelling vereist is in deze hoeveelheidsklasse.
Dit moet worden aangegeven in rubriek 3.5.0 in het veld Justification for no exposure
assessment (Motivering voor geen beoordeling van de blootstelling).
U kunt aangeven dat het gebruik plaatsvindt onder strikt gecontroleerde voorwaarden door
de drie tekstvelden die beschikbaar zijn in de gebruiksomschrijving in te vullen: Description
of non-technical means for strict controls (Omschrijving van niet-technische middelen voor
strikte controles), Technologies to minimise emissions, (Technologieën ter minimalisering
van de emissie) en Technical means for rigorous containment and strict control for manual
intervention (Technische middelen voor strikte inperking en strikte controle op handmatige
interventie).Dit kan van belang zijn om de autoriteiten ervan te overtuigen dat het gebruik
niet van prioritair belang is voor de regelgeving.
Als u wilt aangeven dat de blootstelling via een of meer routes van vrijkomen/blootstelling
verwaarloosbaar is, is er voor deze hoeveelheidsklasse een reeks specifieke velden
beschikbaar: Insignificant exposure via the following route (Verwaarloosbare blootstelling
via de volgende route) en Insignificant release via the following route (Verwaarloosbare
emissie via de volgende route). Deze velden kunnen worden gebruikt wanneer een stof niet
wordt gebruikt onder strikte inperking, maar u om andere redenen de blootstelling toch
verwaarloosbaar acht, of wanneer u de reststoffen die vrijkomen in het geval van gebruik
van strikte inperking wilt kwantificeren. Selecteer in dit geval van welke route(s) voor dit
gebruik de blootstelling (of het vrijkomen) naar verwachting verwaarloosbaar is. Geef in
het daaropvolgende veld een toelichting ter ondersteuning van uw selectie.

9.6.4.6.

Beschrijf het gebruik voor tussenproducten die onder artikel 1718 vallen

In het kader van REACH is een tussenproduct een stof die vervaardigd/ingevoerd wordt voor
en verbruikt wordt in een chemische reactie, om omgezet te worden in een andere stof. Voor
tussenproducten die onder strikt gecontroleerde voorwaarden worden vervaardigd en gebruikt
kan gebruik worden gemaakt van een bijzondere registratieregeling, zoals beschreven in
artikelen 17 en 18 van REACH.
Voor vormen van gebruik die een Registration/Notification status for the use registered
according to REACH Article 17/18, (registratie-/kennisgevingsstatus voor gebruik geregistreerd
overeenkomstig artikel 17/18 van REACH) hebben, moet informatie worden verstrekt zowel ter
ondersteuning van de status als tussenproduct (details over chemische reacties en
reactieproducten) als ter ondersteuning van de strikt gecontroleerde voorwaarden.
U kunt uitsluitend de status aangeven van tussenproducten voor vormen van gebruik van de
geregistreerde stof in de levenscycli die de vervaardiging (indien uw registratie betrekking
heeft op de vervaardiging van het tussenproduct), de formulering of herverpakking van het
tussenproduct (indien een dergelijke activiteit plaatsvindt) en het chemische proces waarbij de
stof wordt omgezet in een andere stof beschrijven. Dit gebruik dient te worden gemeld in de
volgende IUCLID-rubrieken:
3.5.1 Manufacture (Vervaardiging)
3.5.2 Formulation or re-packaging (Formulering of herverpakking)
3.5.3 Uses at industrial sites (Gebruik op industriële locatie)
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Bovendien verschijnt er voor vormen van gebruik op industriële locaties een selectievakje
waarmee de mogelijkheid wordt geboden het soort registratie als tussenproduct nader te
specificeren. Vink het selectievakje aan indien het gebruik kan worden geclassificeerd als Use
as on-site isolated intermediate registered according to REACH Article 17(3) (Gebruik als
locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct geregistreerd overeenkomstig artikel 17, lid 3 van
REACH). Dit is van belang omdat locatiegebonden tussenproducten zijn vrijgesteld van
beoordeling en autorisatie.
1. Bevestig de status van het tussenproduct door informatie op te geven in de rubriek
Relevant chemical reactions and reaction products (Relevante chemische reacties en
reactieproducten). Maak een blok aan voor elke chemische reactie waarbij de stof als
tussenproduct betrokken is door op

te klikken.

2. Maak tevens een blok aan voor elk product of elk residu dat voortkomt uit de chemische
reactie. Aanvullende informatie zoals schema's of diagrammen kunnen worden bijgevoegd
als bijlage in het veld Additional information on chemical reaction (Aanvullende informatie
over chemische reacties).

Afbeelding 29:

Omschrijven van de chemische reactie en de reactieproducten

3. Voor alle vormen van gebruik die geregistreerd staan op grond van artikel 17/18, kunt u de
contributing activities/techniques for workers (bijdragende activiteiten/technieken voor
werknemers) definiëren. Hierbij moet u de activiteiten een intuïtieve naam geven en een
passende productcategorie (PROC) toekennen.

Afbeelding 30:
Definiëren van bijdragende activiteiten/technieken voor
werknemers

4. U kunt ook de industriële sector (sector of end use (sector van eindgebruik)) definiëren,
waarin het tussenproduct wordt gebruikt.
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NB: Dit is doorgaans de sector waarbinnen de vervaardiging van de stoffen plaatsvindt.Zo
niet, controleer dan nogmaals of uw stof echt voldoet aan de criteria voor behandeling als
tussenproduct overeenkomstig REACH.
5. Selecteer of de substance is supplied to this use (stof voor dit gebruik wordt geleverd) als
zodanig of in een mengsel.
6. Bepaal de tonnage of substance for this use (hoeveelheid van de stof voor dit gebruik) en
geef een nadere uitleg in het bijbehorende veld, zodat het cijfer voor de hoeveelheid kan
worden geïnterpreteerd. Indien de hoeveelheid gelijk is aan de EU-hoeveelheid voor de stof
(en niet alleen uw eigen individuele hoeveelheid), dan moet u het selectievakje EU tonnage
(EU-hoeveelheid) aanvinken. Details zoals de bron van de gerapporteerde waarden of de
methoden die zijn gebruikt voor het schatten van de volumes, kunnen worden opgenomen
in de velden Details on tonnages (Details over hoeveelheden).
7. Vervolgens moet u de strikt gecontroleerde voorwaarden omschrijven voor zowel de
omstandigheden op de werkvloer als die met betrekking tot het vrijkomen in het milieu.
Deze informatie moet worden opgenomen onder het kopje Use takes place under rigorously
contained conditions (Gebruik vindt plaats onder strikt gecontroleerde voorwaarden). Geef
een beschrijving per proces of taak voor de Technical means for rigorous containment and
strict control for manual intervention (Technische middelen voor strikte inperking en strikte
controle op handmatige interventie).
Wellicht wilt u nog additional information (aanvullende informatie) verstrekken ter
ondersteuning van de omschrijving in de tekstvakken (bijv. een grafisch schema of
stroomdiagram). U kunt documenten bijvoegen in het veld Additional information on the
conditions of strict control (Aanvullende informatie over omstandigheden van strikte
inperking). Deze kunt u vinden onder de Contributing activities for workers (Bijdragende
activiteiten voor werknemers).
8. Tot slot kunt u de contact details of the downstream users (contactgegevens van de
gebruikers verderop in de toeleveringsketen) opgeven, die het gebruik als tussenproduct
en de strikt gecontroleerde voorwaarden aan u hebben bevestigd overeenkomstig
artikel 18, lid 4, tenzij u de vormen van gebruik en omstandigheden in de volgende velden
hebt omschreven:



Chemical reactions and reaction products (Chemische reactie en de reactieproducten);
Uses take place under rigorously contained conditions (Vormen van gebruik die
plaatsvinden onder strikt gecontroleerde voorwaarden).
Voor meer informatie over registratie van tussenproducten verwijzen wij naar de Wegwijzer
over hoe u kunt beoordelen of een stof gebruikt wordt als een tussenproduct onder strikt
gecontroleerde voorwaarden en hoe u de informatie voor de tussenproductregistratie in
IUCLID moet melden. Deze Wegwijzer is beschikbaar op http://echa.europa.eu/nl/practicalguides.

9.6.5.

Rubriek 3.6 Uses advised against (Ontraden vormen van gebruik)

Op grond van punt 3.7 van bijlage VI bij de REACH-verordening moeten registranten
informatie verstrekken over ontraden gebruik.
Als er geen ontraden gebruik geïdentificeerd is, dan moet u geen informatie invullen in deze
rubriek.
Indien u vormen van gebruik hebt geïdentificeerd die worden ontraden, moet u in de
subrubrieken van de overeenkomstige fase in de levenscyclus een record toevoegen voor elk
ontraden gebruik:


3.6.1 Formulation or re-packing advised against (Ontraden formulering of herverpakking);
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3.6.2 Uses at industrial sites advised against (Ontraden vormen van gebruik op industriële
locaties);
3.6.3 Widespread uses by professional workers advised against (Ontraden wijdverbreid
gebruik door professionele werknemers);
3.6.4 Consumer uses advised against (Ontraden consumptief gebruik);
3.6.5 Service life advised against (Ontraden economische levensduur).

De velden in deze rubriek zijn vergelijkbaar met de velden die hiervoor voor andere vormen
van gebruik zijn beschreven. Het aantal velden waarin u het gebruik kunt rapporteren, is
echter kleiner. Zie de uitleg hiervoor of ga naar Help in IUCLID voor ondersteuning.
Registranten moeten tevens een motivering opnemen waarom de gebruiksvorm(en) is/zijn
ontraden. Neem de motiveringen per gebruik op in het opmerkingenveld. Aanvullende
informatie kan worden bijgevoegd als bijlage in het informatieveld hieronder.

Afbeelding 31:
In welke gevallen er aanvullende informatie over gebruik moet
worden bijgevoegd

9.6.6.

Rubriek 3.7 Environmental assessment from aggregated sources
(Milieubeoordeling op basis van samengevoegde bronnen)

Deze rubriek is bedoeld om de algehele blootstelling van de verschillende fasen van de
levenscyclus te melden. De regionale blootstelling betreft de blootstelling aan natuurlijke
achtergrondniveaus, rekening houdende met alle bronnen, d.w.z. alle vormen van gebruik in
alle fasen van de levenscyclus. De gecombineerde wijdverbreide blootstelling betreft een
voorspelde blootstellingsconcentratie in een lokale omgeving (standaardprovinciestad)
wanneer rekening wordt gehouden met het vrijkomen uit al het wijdverbreid gebruik, d.w.z.
consumptief gebruik en wijdverbreid gebruik door professionele werknemers en economische
levensduur. Voor meer informatie zie Richtsnoer R.16.
Om deze informatie te melden moet u een record aanmaken. In de volgende gevallen moet u
meerdere records aanmaken:


U hebt voor uw beoordeling beoordelingsentiteiten aangemaakt (zie rubriek 9.3). In dit
geval moet u een verwijzing opnemen in de desbetreffende beoordelingsentiteit in het veld
Exposure related to (select an assessment entity if relevant) (Blootstelling gerelateerd aan
(selecteer waar van toepassing een beoordelingsentiteit));
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U bent hoofdregistrant en dient twee CSR's in: een gezamenlijke CSR met betrekking tot
het deel van het gebruik in de gezamenlijke registratie en een CSR voor uw eigen gebruik
dat niet onder de gezamenlijke registratie valt. In dit geval selecteert u of de waarden
overeenkomen met uw eigen CSA of met de gezamenlijke CSA in het veld Exposure related
to (select a CSA type if relevant) (Blootstelling gerelateerd aan (selecteer waar van
toepassing een type CSA))

Vermeld de totale emissie in water, lucht en bodem. Deze komen overeen met de emissie uit
alle vormen van gebruik op regionale schaal, voordat biologische waterzuivering is toegepast,
aangezien dit overeenkomt met een standaardoutput van een milieubeoordeling met behulp
van het schattingsmiddel voor emissie EUSES.
Vermeld in dat geval in de volgende velden de regionaal voorspelde blootstellingsconcentraties
(Predicted Exposure Concentrations, PEC) voor elk van de compartimenten. Geef voor elke
voorspelde blootstellingsconcentratie aan welke methode is gehanteerd om deze waarde te
schatten.
Vermeld tot slot de voorspelde blootstellingsconcentraties voor water en bodem, zoals
verkregen door de plaatselijke emissies uit al het wijdverbreid gebruik samen te voegen.

9.7.

Rubriek 4, 5, 6, 7 en 8 - Eindpuntrubrieken

Dit hoofdstuk geeft uitleg bij de belangrijkste aspecten van het invullen van rubriek 4 t/m 8.
Hier vindt u instructies om in de rubrieken 4-8 van IUCLID informatie op te geven voor
wetenschappelijke studies die worden verricht naar aanleiding van bijlage VII-X (en de
aanpassingen daarvan overeenkomstig bijlage XI) van de REACH-verordening.






Rubriek
Rubriek
Rubriek
Rubriek
Rubriek

4
5
6
7
8

Physico-chemical properties (Fysisch-chemische eigenschappen);
Environmental fate and pathways (Lot en routes in het milieu);
Ecotoxicological information (Ecotoxicologische informatie);
Toxicological information (Toxicologische informatie);
Analytical methods (Analysemethoden).
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Aanvullende informatie


Ga naar Help in IUCLID voor meer ondersteuning met betrekking tot de verschillende
velden en rubrieken van IUCLID. Als u op F1 drukt in een IUCLID-veld, kunt u
i.

een helptekst raadplegen met specifieke informatie over het veld waarin wordt
uitgelegd hoe dat veld moet worden gebruikt;

ii. informatie vinden over de diverse functionaliteiten van IUCLID die betrekking
hebben op deze rubrieken, zoals literatuurverwijzingen en de inventarissen van
testmateriaal.


Om de eindpuntvereisten per REACH-bijlage (hoeveelheidsklasse) en de informatie die
wordt geverifieerd tijdens de controle op volledigheid te raadplegen, verwijzen wij u naar
de bijlagen Overzicht van de controles op volledigheid die door ECHA worden verricht op
de ingediende dossiers en een Overzicht van de eindpunten en informatievereisten van
deze handleiding.



Bovendien kunt u gedetailleerde omschrijving van de informatievereisten op grond van
REACH vinden in:
i.

Richtsnoer over informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid:
(http://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment);

ii. Wegwijzers: (http://echa.europa.eu/nl/web/guest/practical-guides) .

9.7.1.

Concepten

REACH schrijft voor dat het registratiedossier in de vorm van onderzoekssamenvattingen of
uitgebreide onderzoekssamenvattingen de fysisch-chemische, ecotoxicologische en
toxicologische informatie moet bevatten die voortvloeit uit de toepassing van bijlage VII-X,
evenals alle relevante beschikbare informatie. In IUCLID worden (uitgebreide)
onderzoekssamenvattingen gerapporteerd in elektronische opmaak. Dit worden
eindpuntonderzoeksrecords genoemd en deze zijn gebaseerd op de geharmoniseerde
sjablonen die zijn opgesteld door de OESO. In dit hoofdstuk worden overal de volgende
concepten gebruikt:
Robust study summary (RSS) (Uitgebreide onderzoekssamenvatting)14
Een uitgebreide onderzoekssamenvatting is een gedetailleerde samenvatting van de
doelstellingen, methoden, resultaten en conclusies van een volledig onderzoeksverslag waarin
voldoende informatie wordt gegeven om een onafhankelijke beoordeling van het onderzoek
mogelijk te maken,
waarbij de noodzaak om het volledige onderzoeksverslag te raadplegen tot een minimum
wordt beperkt.
Study summary (Onderzoekssamenvatting)15

14
15

Artikel 3, lid 28 van REACH
Artikel 3, lid 29 van REACH

Annankatu 18, Postbus 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

83

84

Het opstellen van registratie- en PPORDdossiers
Versie 4.0
Een onderzoekssamenvatting is een samenvatting van de doelstellingen, methoden, resultaten
en conclusies van een volledig onderzoeksrapport; een dergelijke samenvatting verschaft
voldoende informatie om de relevantie van het onderzoek te kunnen beoordelen.

Endpoint study record (Eindpuntonderzoeksrecord)
Een eindpuntonderzoeksrecord is een IUCLID-document waarin informatie wordt opgeslagen
van een (uitgebreide) onderzoekssamenvatting, of van het voorstel tot een test dan wel het
afzien van een test.

Endpoint summary (Eindpuntsamenvatting)
Een eindpuntsamenvatting is een IUCLID-document waarin informatie wordt opgesomd van de
eindpuntonderzoeksrecords om een beoordeling te geven van alle gegevens die zijn verzameld
in een bepaalde eindpuntrubriek.

9.7.2.

Invullen van eindpuntonderzoeksrecords

De eindpuntonderzoeksrecords van IUCLID voorzien in een structurele manier om de
informatie voor elk eindpunt in te vullen. Afhankelijk van de gekozen benadering om aan deze
informatievereisten op grond van de bijlage VII-X van REACH te voldoen, en afhankelijk van
de beschikbare gegevens, kunnen verschillende onderdelen van het eindpuntonderzoeksrecord
van belang zijn. Om te beginnen kunnen er drie verschillende benaderingen worden
geïdentificeerd:
Study, including alternative methods (Onderzoek, met inbegrip van alternatieve methoden):
Met een of meer onderzoekssamenvattingen of uitgebreide onderzoekssamenvattingen die
direct of indirect (door middel van een bewerking) informatie bieden over het eindpunt wordt
voldaan aan de informatie-eis.
Testing proposal (Testvoorstel): Voor onderzoeken die verplicht zijn op grond van REACHbijlage IX en X, moet een testvoorstel worden ingediend als er geen geldig testresultaat
beschikbaar is. Wanneer er testvoorstellen ten aanzien van gewervelde dieren worden
ingediend, moeten de overwegingen voor aanpassingen overeenkomstig kolom 2 van de
REACH-bijlagen inzake informatievereisten en bijlage XI worden ingediend om te laten zien dat
het gebruik van dierproeven een laatste redmiddel is.
Data waiving (Weglating van gegevens): Voor onderzoeken waarvan is afgezien op grond van
specifieke voorschriften voor aanpassing in bijlage VIII-X of de beginselen van bijlage XI.
Weglating van gegevens heeft doorgaans betrekking op een eigenschap van de stof of de
gebruiks- of blootstellingsinformatie daarvan, welke moet worden aangetoond in dezelfde of in
een andere rubriek van het registratiedossier.
Aan elke informatie-eis moet worden voldaan door middel van een van de voorgaande
benaderingen. 2 laat de relevante onderdelen zien van een eindpuntonderzoeksrecord dat voor
elke benadering moet worden ingevuld.
Elk eindpuntonderzoeksrecord moet exact overeenkomen met een van de voorgaande
benaderingen; het is niet mogelijk meerdere benaderingen in één record te combineren.
Het is echter wel mogelijk dat er voor een eindpunt meer dan een
eindpuntonderzoeksrecord vereist is, bijvoorbeeld wanneer de informatie wordt geboden
met behulp van een „read-across”.
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Tabel 2:
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De toepasselijke onderdelen van een eindpuntonderzoeksrecord per
benadering

Eindpuntonderzoeksrecord

Onderzoekssamenvatting

Weglating van
gegevens

Testvoorstel

i

Administratieve gegevens

X

X

X

ii.

Gegevensbron

X

iii

Materialen en methoden

X

X

iv

Testmateriaal

X

X

v

Resultaat en discussie

X

vi

Algemene opmerkingen, bijlagen

X

vii

Samenvatting en conclusie aanvrager

X

Voor het melden van „read-across” verwijzen wij u naar paragraaf 9.7.3 Een „read-across” in
IUCLID melden

Administratieve gegevens
Het onderdeel Administratieve gegevens van het eindpuntstudierecord wordt gebruikt ter
samenvatting van het doel van het record – of dit informatie bevat van een onderzoek, dan
wel een testvoorstel of een weglating van gegevens betreft – en de belangrijkste contextuele
gegevens voor de gekozen benadering. In tabel 3 staan de velden van het onderdeel
Administratieve gegevens en hun belang binnen de in tabel 2 genoemde benaderingen.
Aan de hand van een voorwaardelijke opmaak van de velden worden grote
inconsistenties vermeden. Als van het eindpuntonderzoeksrecord bijvoorbeeld is
aangegeven dat het een onderzoek betreft, worden de velden voor het melden van
weglating van gegevens automatisch inactief.

Tabel 3:

Toepasselijke velden in het blok Administratieve gegevens per benadering
Onderzoekssamenvatting

Weglating van
gegevens

Testvoorstel

Eindpunt

X

X

X

Soort informatie

X

Adequaatheid van het onderzoek

X

Uitgebreide
onderzoekssamenvatting
Gebruikt voor indeling
Gebruikt voor een SDS

X

Onderzoeksperiode

X

Betrouwbaarheid

X

Reden voor betrouwbaarheid, incl.
gebreken

X

X

Weglating van gegevens

X

Motivering voor weglating van
gegevens

X

Motivering voor soort informatie

X

X

Bijgevoegde motivering

X

X

Kruisverwijzing

X

X

X
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Voor het melden van „read-across” verwijzen wij u naar paragraaf 9.7.3 Een „read-across” in
IUCLID melden
Endpoint (Eindpunt)
U moet voor alle aangemaakte eindpuntonderzoeksrecords – ongeacht of het een
onderzoekssamenvatting, een weglating van gegevens of een testvoorstel betreft – aangeven
om welk endpoint (eindpunt) het gaat. Diverse IUCLID-rubrieken omvatten meer dan één
informatie-eis op grond van REACH. Met dit veld kunt u verwijzen naar de specifieke
informatie-eis in de REACH-bijlagen.
Type of information (Soort informatie)
Het veld Type of information (Soort informatie) wordt gebruikt om te specificeren op welke
soort informatie de in het eindpuntonderzoeksrecord vermelde (uitgebreide)
onderzoekssamenvatting is gebaseerd: bijv. experimentele gegevens, „read-across” of QSAR.
Het veld wordt tevens gebruikt om aan te geven of het eindpuntonderzoeksrecord verwijst
naar een testvoorstel; hiervoor moet u experimental study planned (experimenteel onderzoek
gepland) of experimental study planned (based on read-across) (experimenteel onderzoek
gepland (op basis van „read-across”)) selecteren, al naargelang.
Adequacy of study (Adequaatheid van het onderzoek)
Gebruik het selectieveld Adequacy of study (Adequaatheid van het onderzoek) om aan te
geven hoe de in het eindpuntonderzoeksrecord vermelde (uitgebreide)
onderzoekssamenvatting wordt gebruikt in de zin van het voldoen aan de informatie-eisen
voor de geregistreerde stof en daaropvolgende gevarenbeoordeling. Hiertoe moet u een van de
volgende opties selecteren:


Een key study (“primair onderzoek”) is het onderzoek dat het meest geschikt wordt geacht
voor het beschrijven van een eindpunt als het gaat om kwaliteit, volledigheid en
representativiteit van de gegevens. Een primair onderzoek komt naar verwachting overeen
met een uitgebreide onderzoekssamenvatting die wordt gebruikt in de gevarenbeoordeling.
Als er verschillende resultaten beschikbaar zijn voor een bepaalde informatie-eis, kan er
sprake zijn van meerdere primaire onderzoeken. Voor stoffen waarvan meer dan een
onderzoek beschikbaar is, moet(en) doorgaans het/de onderzoek(en) dat/die aanleiding
geeft/geven tot de grootste bezorgdheid, worden gebruikt als het/de primaire
onderzoek(en) voor de beoordeling van de stof. In het geval er een ander onderzoek wordt
gebruikt als primair onderzoek, moeten de redenen daarvoor helder worden
gedocumenteerd (zie de optie disregarded due to major methodological deficiencies (buiten
beschouwing gelaten vanwege grote methodologische gebreken)).



Een supporting study (ondersteunend onderzoek) verschaft extra informatie om de
conclusies van het/de primaire onderzoek(en) te ondersteunen.



Als u aan wilt geven dat het eindpuntonderzoeksrecord bijdraagt aan een benadering op
basis van bewijskracht, moet u de optie weight of evidence (bewijskracht) selecteren. Een
benadering op basis van bewijskracht gaat uit van de indiening van meerdere
eindpuntonderzoeksrecords voor hetzelfde eindpunt. Gebruik van bewijskracht impliceert
dat er geen enkel onderzoek bestaat dat voldoende kwalitatief en betrouwbaar is en dat er
informatie uit meerdere onafhankelijke bronnen vereist is om tot een conclusie te komen
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over een specifieke eigenschap van de stof. Een korte argumentatie waarom in dit opzicht
een bepaald record wordt gebruikt, kan worden gegeven in het veld Justification for type of
information (Motivering van het soort informatie).


Indien de optie disregarded due to major methodological deficiencies (buiten beschouwing
gelaten vanwege grote methodologische gebreken) wordt geselecteerd, betekent dit dat
het onderzoek blijk geeft van een grotere mate van bezorgdheid dan het/de primaire
onderzoek(en), maar niet wordt gebruikt als primair onderzoek vanwege zwakke punten in
de methodiek of de documentatie. Er moet een waarde in de keuzelijst worden
geselecteerd om te rechtvaardigen waarom een mogelijk kritiek resultaat niet in
beschouwing is genomen voor de gevarenbeoordeling. De argumenten hiervoor moeten
worden opgenomen in het veld Rationale for reliability incl. deficiencies (Reden voor
betrouwbaarheid, incl. gebreken), aangevuld met een passende betrouwbaarheidsscore.



De optie other information (overige informatie) betreft overige beschikbare informatie die
niet direct bijdraagt aan de conclusies voor het eindpunt, en die evenmin valt onder de
criteria voor disregarded due to major methodological deficiencies (buiten beschouwing
gelaten vanwege grote methodologische gebreken), bijv. omdat het buiten beschouwing
gelaten onderzoek niet blijk geeft van een grotere mate van bezorgdheid dan het/de
primaire onderzoek(en).

Alle eindpuntonderzoeksrecords in rubrieken die overeenkomen met de REACH-bijlagen die
worden aangeduid als primair onderzoek of als bewijskracht, zijn onderworpen aan een
volledige controle op volledigheid. De overige onderzoekssamenvattingen moeten ter
ondersteuning van de beoordeling van het eindpunt zo veel mogelijk worden ingevuld.
Reliability and rationale for reliability (incl. deficiencies) (Betrouwbaarheid en reden voor
betrouwbaarheid (incl. gebreken))
Geef in het veld Reliability (Betrouwbaarheid) de betrouwbaarheidsscore aan voor de in het
eindpunt gerapporteerde (uitgebreide) onderzoekssamenvatting en onderbouw uw keuze door
een reden voor betrouwbaarheid op te geven.
Data waiving (Weglating van gegevens)
Als u gegevens weglaat die deel uitmaken van de informatie-eis op grond van de bepalingen
van REACH-bijlage VII-X of bijlage XI (rubriek 2 of 3), moet u dit aangeven in het veld Data
waiving (Weglating van gegevens).
Selecteer de reden voor het weglaten uit de keuzelijst, bijv. study technically not feasible
(onderzoek technisch niet uitvoerbaar) indien de aard van de stof niet toelaat dat deze voor
dat eindpunt wordt getest, of study scientifically not necessary / other information available
(onderzoek niet wetenschappelijk noodzakelijk / andere informatie beschikbaar) indien er
informatie beschikbaar is die erop duidt dat het onderzoek niet noodzakelijk/relevant is.
In het selectieveld Justification for data waiving (Motivering voor weglating van gegevens)
moet u een gedetailleerde motivering geven waarom het onderzoek niet is verricht. De
keuzelijst bevat standaardformuleringen om de weglating van gegevens te motiveren. Deze
zijn eindpuntspecifiek en veelal gebaseerd op specifieke regels van kolom 2 overeenkomstig
REACH-bijlage VII-X. Men moet beseffen dat dit niet betekent dat een motivering voor
weglating van gegevens in de keuzelijst zonder meer van toepassing is op uw specifieke geval.
De formuleringen worden geboden om u te ondersteunen bij het documenteren van uw besluit.
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Het is te allen tijde aan de registrant om de situatie te analyseren en te bepalen of weglating
van gegevens van toepassing is of niet.
Als u van oordeel bent dat weglating van gegevens voor een bepaalde informatie-eis mogelijk
is, maar er is geen geschikte standaardformulering beschikbaar, dan bevat de keuzelijst
Justification for data waiving (Motivering voor weglating van gegevens) ook de optie other:
(overige:). Wanneer u voor deze optie kiest, moet u ervoor zorgen dat u in het aangrenzende
veld de reden voor het weglaten duidelijk documenteert overeenkomstig de REACHverordening.
Motivering voor soort informatie
Gebruik het veld Justification for type of information (Motivering voor soort informatie) en de
daaropvolgende bijlage om de documentatie in te dienen die van specifiek belang is voor het
soort verstrekte informatie. Het veld biedt vrij te gebruiken tekstsjablonen die de gebruiker
helpen de relevante punten af te werken. Het veld wordt met name geacht te worden ingevuld
als het soort informatie van het eindpuntonderzoeksrecord als volgt is:


experimental study planned (experimentele studie gepland): in het geval er een proef op
gewervelde dieren wordt voorgesteld, overwegingen voor aanpassingsmogelijkheden.
Bedenk wel dat deze informatie altijd wordt gepubliceerd.



experimental study planned (based on read-across) (experimentele studie gepland (op
basis van „read-across”)): in het geval er een proef op gewervelde dieren wordt
voorgesteld, overwegingen voor aanpassingsmogelijkheden. Bedenk wel dat deze
informatie altijd wordt gepubliceerd.



(Q)SAR: eindpuntspecifieke documentatie ten aanzien van de voorspelling.



read-across based on grouping of substances (category approach) („read-across” op basis
van groepering van stoffen (categoriebenadering)): eindpuntspecifieke documentatie.



read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate) („read-across”
van ondersteunende stoffen (structurele analogie of surrogaat)): eindpuntspecifieke
documentatie.

Daarnaast kan er in dit veld voor een eindpuntonderzoeksrecord waarvoor de Adequacy of
study (Adequaatheid van het onderzoek) staat ingesteld op weight of evidence (bewijskracht),
een korte reden worden gegeven waarom er in dit opzicht een bepaald record wordt gebruikt.
Kruisverwijzing
Gebruik het veld Cross reference (Kruisverwijzing) om het eindpuntonderzoeksrecord te
koppelen aan andere records in dezelfde IUCLID-rubriek, of aan andere rubrieken die tot
dezelfde gegevensverzameling behoren. Gebruik het veld bijvoorbeeld:


in een weglating-van-gegevensrecord met als doel te verwijzen naar een
eindpuntonderzoeksrecord dat de relevante informatie bevat die is gebruikt als basis voor
de weglating van gegevens (weglating van gegevens: study scientifically not necessary /
other information available (onderzoek niet wetenschappelijk noodzakelijk / andere
informatie beschikbaar))
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om een „read-across”-doelrecord te koppelen aan een bronrecord (soort informatie: readacross from supporting substance (structural analogue or surrogate) („read-across” van
ondersteunende stoffen (structurele analogie of surrogaat)); zie paragraaf 9.7.3 Een „readacross” in IUCLID melden voor meer informatie).
De volgende basisconventies zijn van toepassing bij het invullen van
eindpuntonderzoeken die worden ingediend op grond van bijlage VII-X van
REACH:


Elke eis die is aangegeven in kolom 1 van de bijlagen VII-X van REACH moet
overeenkomen met ten minste één volledig eindpuntonderzoeksrecord in IUCLID.



Als er geen weglating van gegevens, geen testvoorstel, geen primair onderzoek en
geen op bewijskracht gebaseerde aanpak is gegeven voor een vereist eindpunt, dan
wordt het eindpunt als onvolledig beschouwd.



Alle weglatingen van gegevens, testvoorstellen, op bewijskracht gebaseerde
aanpakken en primaire onderzoeken moeten volledig zijn. Als er meer dan één
primair onderzoek per eindpunt is, dan moeten al deze primaire onderzoeken dus
volledig zijn; dit geldt ook indien het eindpunt niet vereist is voor die bijlage.



Een eindpuntonderzoeksrecord kan niet tegelijkertijd weglating van gegevens, een
testvoorstel en/of een onderzoekssamenvatting zijn.

Gegevensbron
Het onderdeel Gegevensbron van het eindpuntonderzoeksrecord bevat informatie over
bibliografische verwijzingen van de gegevens en over de gegevenstoegang (zie ook hoofdstuk
Literatuurverwijzing).
Reference (Referentie)
Als u een Reference (verwijzing) wilt opnemen, klik dan op de knop
i.

.

U kunt zoeken naar bestaande verwijzingen in uw IUCLID-database door in het
open dialoogvenster zoekcriteria op te geven, zoals Author (auteur) of de Report
date (rapportdatum), en te klikken op Search (Zoeken). Selecteer de
desbetreffende verwijzing in de lijst met zoekresultaten en klik op Assign
(Toewijzen).

ii. Anders kunt u een nieuwe verwijzing aanmaken door te klikken op de knop New
(Nieuw) onder aan het dialoogvenster, de informatie in te voeren en op Save
(Opslaan) te klikken.
Zorg dat u voldoende informatie over de verwijzing opneemt, zodat deze kan worden
geverifieerd.
Data access (Toegang tot gegevens)
Gebruik het veld Data access (Toegang tot gegevens) om uw relatie met de verstrekte
onderzoeksinformatie aan te geven, bijv. of u de eigenaar van de gegevens bent of dat u
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beschikt over een verklaring van toegang tot de informatie. Selecteert u data submitter has
permission to refer (gegevensindiener heeft toestemming om te verwijzen), dan moet u in het
veld ernaast overeenkomstig de instructies die u van ECHA hebt ontvangen, de verklaring
invoeren, samen met de toestemming om te verwijzen.

Materialen en methoden
De informatie over de materialen en methoden is van belang voor (uitgebreide)
onderzoekssamenvattingen en testvoorstellen.
Testrichtsnoer
Zowel voor eindpuntonderzoeksrecords die (uitgebreide) onderzoekssamenvattingen
vertegenwoordigen, als voor testvoorstellen moet de in het onderzoek gebruikte of te
gebruiken testrichtsnoer worden aangegeven in het veld Guideline (Richtsnoer) van de tabel
Test guideline (Testrichtsnoer). Als er geen testrichtsnoer kan worden gespecificeerd (bijv.
omdat het onderzoek geen richtsnoer heeft of omdat (Q)SAR is toegepast) of als u afwijkt van
de aangegeven richtsnoer, moet u in het veld Principles of method if other than guideline
(Beginselen van de methode indien anders dan de richtsnoer) een omschrijving van de
beginselen van het testprotocol of de methode opnemen. Ter ondersteuning van het opgeven
van deze informatie is een sjabloon beschikbaar.
Naleving van goede laboratoriumpraktĳken (GLP)
Voor eindpuntonderzoeksrecords waarvan als soort informatie in de rubrieken 5 Environmental
fate and pathways (Lot en routes in het milieu), 6 Ecotoxicological information
(Ecotoxicologische informatie) en 7 Toxicological information (Toxicologische informatie) is
aangegeven dat het experimenteel onderzoek betreft, moet worden aangegeven of het
onderzoek voldoet aan de beginselen van goede laboratoriumpraktijken (GLP), zoals
vastgelegd in Richtlijn 2004/10/EG. Dit doet u door een van de volgende opties te selecteren:
yes (incl. certificate) (ja, incl. certificaat), yes (ja), no (nee) of not specified (niet
gespecificeerd) in de keuzelijst GLP compliance (Naleving GLP).
Bedenk wel dat op grond van artikel 13, lid 4 van de REACH-verordening, exotoxicologische en
toxicologische tests die na 1 juni 2008 in de zin van REACH worden gedaan, moeten worden
uitgevoerd met inachtneming van GLP.
Voor elk eindpuntonderzoeksrecord waarvan is aangegeven dat het onderzoek voldoet aan
GLP, moeten de contactgegevens van het testlaboratorium worden opgegeven. Daartoe moet
ten minste een vermelding in de Reference table (Referentietabel) in het veld Testing
laboratory (Testlaboratorium) informatie bevatten over de naam, het adres en het land.
Type of method (Soort methode), Test type (Soort proef), Type of study (Soort onderzoek),
Type of assay (Soort gehalte) (afhankelijk van de rubriek)
Vermeld in deze velden het specifieke soort methode dat is gehanteerd of de proef die is
uitgevoerd.

Testmateriaal
De velden onder het subkopjeTest material (Testmateriaal) zijn van belang voor
eindpuntonderzoeksrecords die (uitgebreide) onderzoekssamenvattingen en testvoorstellen
vertegenwoordigen.
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Het veld Test material information (Informatie testmateriaal) is een koppelingsveld waarin
testmateriaal dat overeenkomt met testmateriaal dat is gebruikt in het onderzoek (of dat
volgens de planning gebruikt gaat worden in een voorgesteld onderzoek) wordt gekoppeld (zie
het hoofdstuk Testmateriaal).
De informatie die is opgenomen in het testmateriaalrecord, moet het testmateriaal betreffen
zoals gebruikt in het onderzoek als uitgangsmateriaal voor het testsysteem, dus voorafgaand
aan eventuele voorbereidende stappen om dit om te zetten naar de vorm die daadwerkelijk is
gebruikt tijdens het experiment. Ten behoeve van elk experiment kan het testmateriaal verder
zijn verwerkt voordat het wordt gebruikt voor of toegediend aan proefdieren. De details van
deze verdere verwerking zijn specifiek voor het onderzoek en moeten derhalve worden
opgenomen in het overeenkomstige eindpuntonderzoeksrecord, in het veld Specific details on
test material used for the study (Specifieke details van het voor het onderzoek gehanteerde
testmateriaal) of de desbetreffende velden met betrekking tot de onderzoeksopzet.
Als u een koppeling naar een testmateriaalrecord wilt aanmaken, doorloopt u de volgende
stappen:
Klik op het kettingpictogram
(Informatie testmateriaal).
i.

aan het einde van het veld Test material information

U kunt in uw IUCLID-database naar bestaande testmateriaalrecords zoeken door
in het open dialoogvenster zoekcriteria op te geven en te klikken op Search
(Zoeken). Selecteer het desbetreffende testmateriaalinformatierecord in de lijst
met zoekresultaten en klik op Assign (Toewijzen).

ii. Anders kunt u een nieuw testmateriaalinformatierecord aanmaken door te klikken
op de knop New (Nieuw) onder aan het dialoogvenster, de desbetreffende
informatie in te voeren en op Save (Opslaan) te klikken.
Het testmateriaalrecord bestaat uit een tabel waarin de samenstelling van het testmateriaal
kan worden vermeld. Gebruik daarvoor de velden voor gekoppelde referentiestoffen en
concentratiebereik. Ook zijn er velden om de vorm van het testmateriaal en de details over het
testmateriaal te vermelden.
De mate van gedetailleerd van het te vermelden testmateriaal hangt af van beschikbaarheid
en relevantie. Er moet echter minimaal één bestanddeel worden vermeld door een
referentiestof te koppelen die standaardidentificatoren bevat (EC, CAS en/of IUPAC).


Bij een experimentele uitgebreide onderzoekssamenvatting wordt er verwacht dat er
gedetailleerde samenstellingsinformatie over het testmateriaal bestaat en wordt geboden,
terwijl er bij een onderzoekssamenvatting op basis van handboekinformatie minder details
over het testmateriaal beschikbaar kunnen zijn.



Wanneer u de resultaten van een QSAR-onderzoek vermeldt, moet het testmateriaal
overeenkomen met de structuur waarvoor de voorspelling is gedaan. QSAR-voorspellingen
worden doorgaans gedaan met discrete moleculaire structuren. Daardoor hoeft het
concentratiebereik niet te worden gedefinieerd. De registrant kan in plaats daarvan in het
nieuwe veld Composition / purity: other information (Samenstelling/zuiverheid: overige
informatie) aangeven dat het zuiverheidsconcept niet van toepassing is voor een in silicoonderzoek. Bovendien is er naar verwachting in het geval van QSAR-onderzoeken
doorgaans slechts één referentiestof gekoppeld aan het testmateriaal. Deze referentiestof
moet de SMILES-notatie of InChI bevatten waarmee de voorspelling is verricht.
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Voor een „read-across”-doelrecord (zie paragraaf 9.7.3 Een „read-across” in IUCLID
melden) moet het testmateriaal verwijzen naar het doel van de „read-across”-aanpak.
Experimenteel geteste materialen moeten worden geïdentificeerd in het bronrecord van de
onderzoekssamenvatting (analoog) of in de records van de stoffen die categorielid zijn
(categorie).



Als een record overeenkomt met een testing proposal (testvoorstel), dan moet het
testmateriaal voor zover het bekend is worden geïdentificeerd.

Opgemerkt moet worden dat er een overzicht moet worden opgesteld van de afwijkingen in
het testmateriaal van de geregistreerde stof (bijv. verschillende hoeveelheden onzuiverheden).
Bovendien moeten alle mogelijke effecten van een dergelijke afwijking op de verkregen
resultaten worden geanalyseerd en gerapporteerd in het onderdeel Overall remarks,
attachments (Algemene opmerkingen, bijlagen) van het eindpuntonderzoeksrecord.
In het veld Specific details on test material used for the study (Specifieke details van het voor
het onderzoek gebruikte testmateriaal) kunt u de voor het onderzoek specifieke informatie
over het testmateriaal vermelden, zoals partijnummer en behandeling van testmateriaal
voorafgaand aan het testen.
Vermeld alle beschikbare informatie over de onderzoeksopzet, proefdieren, testsystemen en
overige subrubrieken van het onderdeel Materials and methods (Materialen en methoden).

Resultaten en discussie
Het onderdeel Results and discussion (Resultaten en discussie) moet worden ingevuld voor alle
eindpuntonderzoeksrecords die overeenkomen met een (uitgebreide) onderzoekssamenvatting.
De opzet van het resultatenonderdeel varieert afhankelijk van de eindpuntenenrubriek. Over
het algemeen bestaat het uit een of meer tabellen waar de resultaten worden opgesomd,
samen met velden waarin andere waarnemingen met betrekking tot het specifieke eindpunt
kunnen worden vermeld.
In de regel moet u altijd de resultatentabel invullen. De voor elke rubriek minimaal vereiste
velden staan vermeld in de bijlage Overzicht van de controles op volledigheid die door ECHA
worden uitgevoerd op de ingediende dossiers bij deze handleiding. Wanneer in de test een
resultaat wordt vastgesteld, moet dit worden vermeld, samen met de relevante informatie
over de parameters en testvoorwaarden, zoals pH-waarde en temperatuur. Als de test is
uitgevoerd (d.w.z. er is geen ontheffing voor de informatie-eis), maar er kon geen resultaat
worden vastgesteld, dan moet dit worden toegelicht in het veld Remarks on result
(Opmerkingen over het resultaat).

Afbeelding 32:
Voorbeeld van het invullen van de resultatentabel voor
ontvlambare vaste stoffen in rubriek 4.13 – Flammability
(Ontvlambaarheid), wanneer een resultaat is vastgesteld in de test
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Afbeelding 33:
Voorbeeld van het invullen van de resultatentabel voor
ontvlambare vaste stoffen in rubriek 4.13 – Flammability
(Ontvlambaarheid), wanneer geen resultaat kon worden vastgesteld in de
test

Vermeld in het Rich Text-veld Any other information on results incl. tables (Alle overige
informatie over resultaten, incl. tabellen) verdere informatie over de resultaten, bv. de
afzonderlijke metingen achter de vermelde primaire resultaten en, voor zover van toepassing,
eventuele relaties tussen concentratie en dosisrespons.
Alle resultaten van het onderzoek moeten worden opgenomen in de rubriek Results and
discussion (Resultaten en discussie). De informatie dient geen interpretatie te bevatten
van de verkregen resultaten, noch een analyse ten behoeve van indeling etc.

Algemene opmerkingen, bijlagen
Neem in dit veld de interpretatie of analyse van de verkregen resultaten op, bijv. ten gevolge
van afwijkingen in het testrichtsnoer, relaties van de stofeigenschappen met de
toepasbaarheidsgrenzen van de testmethode of andere factoren die de verkregen resultaten of
de kwaliteit daarvan kunnen hebben beïnvloed. Neem een toelichting op met de argumentatie
waarom de testresultaten op een bepaalde manier moeten worden geïnterpreteerd.
Aanvullende informatie kan worden opgenomen in de tabel Attached background material
(Bijgevoegd achtergrondmateriaal).

Samenvatting en conclusie aanvrager
Vermeld de belangrijkste conclusies uit het onderzoek onder Applicant’s summary and
conclusion (Samenvatting en conclusie aanvrager). Gebruik, waar beschikbaar, het veld
Interpretation of results (Interpretatie van resultaten) om aan te geven hoe de in het
onderzoek waargenomen effecten betrekking hebben op de indelings- en etiketteringscriteria.
Leg, afhankelijk van de rubriek, uit in hoeverre de resultaten de verspreiding van het
testmateriaal in het milieu en het lichaam (bijv. oppervlaktespanning) beïnvloeden en wat hun
invloed is op de risicobeoordeling. Vermeld in het veld Validity criteria fulfilled (Aan
validiteitscriteria voldaan) of aan de validiteitscriteria (of kwaliteit-/herhaalbaarheidcriteria)
van de toegepaste methode is voldaan overeenkomstig de gehanteerde testrichtsnoeren van
de OESO en de EC. Let erop dat de details die worden opgenomen in het
eindpuntonderzoeksrecord de selectie ondersteunen.

9.7.3.

Een „read-across” in IUCLID melden

De „read-across”-aanpak betekent dat eindpuntinformatie van een of meer chemische stoffen
(source of bron) wordt gebruikt om informatie te voorspellen voor andere chemische stoffen
(target of doel) voor hetzelfde eindpunt, wanneer de eigenschappen van de chemische stoffen
als vergelijkbaar worden beschouwd. Om gebruik te kunnen maken van „read-across” om aan
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een informatievereiste te voldoen, is het nodig dat zowel melding gemaakt wordt van de
experimentele informatie over de bronstof(fen) als van de uitkomst van de „read-across”voorspelling voor de doelstof.
In IUCLID zijn de bronrecords doorgaans eindpuntonderzoeksrecords waarvoor als Type of
information (Soort informatie) de waarde experimental study (experimenteel onderzoek) is
geselecteerd. Deze moeten worden geleverd als direct gekoppeld aan de
stofgegevensverzameling (analoge benadering) of als onderdeel van gegevensverzamelingen
van categorieleden (categoriebenadering). Eindpuntonderzoeksrecords die in het veld Type of
information (Soort informatie) de indicatie hebben read-across based on grouping of
substances (category approach) („read-across” op basis van groepering van stoffen
(categoriebenadering)) of read-across from supporting substance (structural analogue or
surrogate) („read-across” van ondersteunende stoffen (structurele analogie of surrogaat))
worden beschouwd als doelrecords. In het doelrecord wordt de uitkomst vastgelegd van de
lezing van de bronstof(fen) (analoge benadering) of de chemische groep
(categoriebenadering).
Zowel de doel- als de broninformatie moet aanwezig zijn in een IUCLID-dossier met een „readacross”-aanpak16. Hieronder worden instructies gegeven voor het melden van „read-across” op
basis van categorie en analogie, en voor het completeren van „read-across”-doelrecords.
Read-across based on grouping of substances (category approach) („Read-across” op basis
van groepering van stoffen (categoriebenadering))




Doelgegevens: U moet elk eindpuntonderzoeksrecord aangeven dat is gekoppeld aan de
geregistreerde stof, waarin de uitkomst van de lezing van informatie van de categorie naar
de geregistreerde stof is vastgelegd, waarvoor als Type of information (Soort informatie)
de waarde read-across based on grouping of substances (category approach) („readacross” op basis van groepering van stoffen (categoriebenadering)) is ingesteld. Zie
hieronder voor meer gedetailleerde instructies voor het invullen van een
doeleindpuntonderzoeksrecord.
Brongegevens: Om broninformatie voor de „read-across” aan te leveren, moet u ten minste
één categorieobject in het dossier opnemen, en verzekeren dat alle gerapporteerde
categorieobjecten volledig zijn:
i.

Geef informatie over de categoriehypothese, het toepassingsgebied en de
categorie-onderbouwing in het veld Category rationale (Motivering voor de
categorie) of als bijlage in de tabel Reports (Rapporten).

ii. Koppel de Category members (Categorieleden), d.w.z. de
stofgegevensverzamelingen die onderdeel vormen van de chemische categorie
waarop de „read-across” gebaseerd is, aan het categorieobject. De
stofgegevensverzamelingen van categorieleden die niet binnen het bereik van de
registratie vallen, moeten ten minste alle relevante informatie met betrekking tot
stofidentificatie en gegevens van eigenschappen/eindpunten bevatten om de
categoriebenadering te ondersteunen.
iii. Bovendien moet u de Category documents (Categoriedocumenten) vermelden die
zijn gebruikt in de „read-across”-aanpak.

Omdat het melden van „read-across” in IUCLID 5 niet strikt de analoge dan wel categoriebenadering volgde, en omdat analoge „read-across”
tot op heden wordt gerapporteerd met een mix van bron- en doelinformatie in hetzelfde record, worden bestaande „read-across”-records
gemigreerd naar IUCLID 6 met een indicatie in het veld Type of information (Soort informatie) dat de waarde is gemigreerd vanuit een eerdere
versie van IUCLID. In het verlengde hiervan worden gemigreerde „read-across”-records gecontroleerd op basis van algemene regels voor controle
op volledigheid voor eindpuntonderzoeksrecords en is de hiervoor beschreven bron-doelbenadering niet vereist. Het wordt echter aanbevolen om
ten behoeve van de transparantie en consistentie de „read-across”-rapportage zodra dat uitvoerbaar is aan te passen aan de nieuwe benadering.
16
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Read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate) („Read-across” van
ondersteunende stoffen (structurele analogie of surrogaat))




Doelgegevens: U moet elk eindpuntonderzoeksrecord aangeven waarin de uitkomst van de
lezing van informatie van de analoge stof naar de geregistreerde stof is vastgelegd,
waarvoor als Type of information (Soort informatie) de waarde read-across from supporting
substance (structural analogue or surrogate) („read-across” van ondersteunende stoffen
(structurele analogie of surrogaat)) is ingesteld. Zie hieronder voor meer gedetailleerde
instructies voor het invullen van een doeleindpuntonderzoeksrecord.
Brongegevens: Voor elk van deze doelrecords moet u ten minste één bronrecord in
dezelfde IUCLID-rubriek opnemen. Het broneindpuntonderzoeksrecord (ESR) moet bestaan
uit een (uitgebreide) onderzoekssamenvatting van het experimentele onderzoek dat is
uitgevoerd aan de bronstof. Dit moet op dezelfde manier worden ingevuld als elk ander
ESR dat verslag doet van een experimenteel onderzoek, en wordt onderworpen aan een
volledige controle op volledigheid. Er wordt verwacht dat eindpuntonderzoeksrecords die
worden gebruikt als brondocumentatie voor „read-across” betrouwbare (1 of 2)
onderzoeken zijn en deze moeten daarom worden gerapporteerd met de waarde voor
Adequacy of study (Adequaatheid van het onderzoek) ingesteld op key study (primair
onderzoek) (in uitzonderlijke gevallen kan de adequaatheid worden ingesteld op weight of
evidence (bewijskracht), indien dit gerechtvaardigd is).

Read-across target records („Read-across”-doelrecords)


Doeleindpuntonderzoeksrecords zijn onderworpen aan een beperkte controle op
volledigheid omdat het niet zinvol is dat een doelrecord informatie bevat met betrekking tot
een experimenteel onderzoek, zoals het richtsnoer of de betrouwbaarheid. In tabel 6 is een
voorbeeld te zien van hoe een doelrecord voor „read-across” van ondersteunende stoffen
moet worden ingevuld. Doelrecords moeten als volgt worden ingevuld:

Administrative gegevens:





Endpoint (Eindpunt): Geef het toepasselijke eindpunt aan; gewoonlijk is dit hetzelfde als in
het brononderzoek / de brononderzoeken.
Adequacy of study (Adequaatheid van het onderzoek): Geef de toepasselijke adequaatheid
aan, op basis van hoe u de doelinformatie zult gebruiken om te voldoen aan de
informatievereiste in het registratiedossier. Merk op dat het aangeven van de adequaatheid
supporting study, other information (ondersteunend onderzoek, overige informatie) of
disregarded study (buiten beschouwing gelaten onderzoek) voor een „read-across”doeleindpuntonderzoeksrecord betekent dat het niet wordt gebruikt om te voldoen aan de
informatievereiste en uitsluitend aanvullende informatie op de hoofdgegevens biedt.
Justification for type of information (Motivering voor soort informatie): Geef hier de voor
het eindpunt specifieke motivering voor de „read-across”. Voor „read-across” van
ondersteunende stoffen is het mogelijk om een tekstsjabloon in te voegen dat verder naar
behoefte kan worden aangepast en uitgebreid om de benodigde motivering voor de
desbetreffende „read-across”-hypothese te melden. Voor „read-across” op basis van
categorie moet dit veld voor het eindpunt specifieke overwegingen bevatten, terwijl de
motivering voor de categorie moet worden verstrekt in het categorieobject. Voor „readacross” op basis van categorie: als er sprake is van meerdere categorieobjecten in het
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dossier, is het ook nuttig om de categorienaam te vermelden die deze „read-across”uitkomst ondersteunt.
Cross-reference (Kruisverwijzing): Dit veld is alleen relevant voor analoge „read-across”;
geef hier een koppeling naar het eindpuntonderzoeksrecord / de
eindpuntonderzoeksrecords in dezelfde IUCLID-rubriek die is / zijn gebruikt als
brononderzoek(en) voor de „read-across”.

Materialen en methoden:


Test material information (Informatie over testmateriaal): Specifeer hier het materiaal dat
het doel van de „read-across” is. Hoewel de informatie over het testmateriaal van het
„read-across”-doelrecord gewoonlijk de stof weerspiegelt die binnen de reikwijdte van de
registratie valt, is het expliciet melden van het „read-across”-doelmateriaal belangrijk om
de volgende redenen:
i.

Aangezien de geregistreerde stof vaak een breder bereik aan concentraties
vertegenwoordigt dan een bepaald testmateriaal en aangezien de registratie
betrekking kan hebben op meerdere zuiverheidsprofielen, is het van essentieel
belang om de aangenomen samenstelling van het „read-across”-doelmateriaal aan
te geven, zodat de relevantie ervan voor de geregistreerde stof kan worden
beoordeeld.

ii. Er kan ook „read-across” plaatsvinden van één vorm van een testmateriaal naar
een andere vorm. In dat geval moet de vorm van het „read-across”-doelmateriaal
duidelijk worden aangegeven.
iii. In het geval van een stof met verscheidene bestanddelen of UVCB-stoffen kan het
doelmateriaal ook betrekking hebben op een bestanddeel of groep bestanddelen
van een dergelijke stof, afhankelijk van de door de registrant gehanteerde aanpak
voor het voldoen aan de informatievereiste.
iv. „Read-across” kan worden toegepast om resultaten te genereren met betrekking
tot een andere stof dan de geregistreerde stof (bijv. transformatieproduct),
hetgeen relevant is voor de veiligheidsbeoordeling.

Resultaten en discussie:






Elke IUCLID-rubriek heeft zijn eigen structuur voor het rapporteren van de resultaten van
het onderzoek. Vul de resultatentabel van het „read-across”-doelrecord in en verstrek
hierbij alle relevante informatie over het resultaat zoals dit is gegenereerd door de „readacross”-aanpak.
De resultaten in het doelrecord kunnen identiek zijn aan het broneindpuntonderzoeksrecord
als de „read-across” werkelijk één-op-één is. Er kan echter sprake zijn van verschillen
tussen de bron- en doelstoffen die invloed hebben op het numerieke resultaat (bijv.
molecuulgewicht). In het geval van chemische categorieën is de te voorspellen eigenschap
mogelijk niet stabiel binnen de chemische groep, maar volgt deze een trend. Het is
derhalve belangrijk dat het resultaat dat u rapporteert in het
doeleindpuntonderzoeksrecord overeenkomt met de waarde die is geschat voor de „readacross”-doelstof na toepassing van dergelijke correcties.
U mag alleen resultaten rapporteren die zijn gegenereerd door de „read-across”-aanpak in
het doelrecord. Het broneindpuntonderzoeksrecord kan ook resultaten bevatten die niet
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zijn gebruikt in de „read-across”-aanpak; deze mogen niet aanwezig zijn in het
doeleindpuntonderzoeksrecord.

Samenvatting en conclusie aanvrager (optioneel, maar aanbevolen)



Onder dit kopje vermeldt u de belangrijkste conclusies van de aanpak.
De informatie moet het doelmateriaal weerspiegelen; geef een indicatie van hoe de
geschatte effecten betrekking hebben op de indelings- en etiketteringscriteria voor het
doelmateriaal, indien beschikbaar in die rubriek, en leg uit of de resultaten de verspreiding
van het doelmateriaal in het milieu en het lichaam beïnvloeden.
In het veld Executive summary (Samenvatting) kunt u een korte samenvatting geven van
de motivering voor de „read-across”-aanpak en de toepasbaarheid van het resultaat
(raadpleeg het voorbeeld in tabel 6).



Tabel 4 hieronder geeft een overzicht van de relevante onderdelen van het
eindpuntonderzoeksrecord voor de bron- en doelrecords van een „read-across”. Verplichte
hoofdstukken en velden zijn vetgedrukt aangegeven; haakjes verwijzen naar informatie die
mogelijk nuttig is om te melden, afhankelijk van het specifieke geval.

Tabel 4:

i

Relevante onderdelen van het eindpuntonderzoeksrecord voor de bronen doelrecords van een „read-across”

Eindpuntonderzoeksrecord

Bronrecord

Doelrecord

Administratieve gegevens

X

X

Eindpunt

X

X

Soort informatie

X

X

Adequaatheid van het onderzoek

X

X

Uitgebreide onderzoekssamenvatting
Gebruikt voor indeling
Gebruikt voor een SDS

X

X

Onderzoeksperiode

X

Betrouwbaarheid

X

Reden voor betrouwbaarheid, incl. gebreken

X

Weglating van gegevens
Motivering voor weglating van gegevens
Motivering voor soort informatie

(X)

X

Bijgevoegde motivering

(X)

X

Kruisverwijzing

X (alleen analoog)

ii.

Gegevensbron

X

iii

Materialen en methoden

X

iv

Testmateriaal

X

X

v

Resultaat en discussie

X

X

vi

Algemene opmerkingen, bijlagen

X

X

vii

Samenvatting en conclusie aanvrager

X

X
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Meer informatie over de „read-across”-aanpak


Beoordelingskader „Read-across” (https://echa.europa.eu/nl/support/registration/howto-avoid-unnecessary-testing-on-animals/grouping-of-substances-and-read-across)



Richtsnoer: QSARs and grouping of chemicals (QSAR's en groepering van chemische
stoffen); hoofdstuk R.6 van het Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische
veiligheid in het kader van REACH (http://echa.europa.eu/nl/guidancedocuments/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment)



Wegwijzers (http://echa.europa.eu/nl/web/guest/practical-guides)

9.7.4.

Testvoorstellen in IUCLID melden

Voor onderzoeken die verplicht zijn op grond van REACH-bijlagen IX en X moet een
testvoorstel worden ingediend als er geen geldig testresultaat beschikbaar is. Een testvoorstel
wordt aangegeven door de waarde voor het veld Type of information (Soort informatie) in te
stellen op experimental study planned (experimenteel onderzoek gepland) of experimental
study planned (based on read-across) (experimenteel onderzoek gepland (op basis van „readacross”)), en moet als volgt worden ingevuld:
Standard testing proposal, where the test is proposed on a test material that corresponds with
the registered substance (Standaard testvoorstel, waarbij een test wordt voorgesteld op een
testmateriaal dat overeenstemt met de geregistreerde stof)







Endpoint (Eindpunt): Geef het eindpunt aan dat door de voorgestelde test wordt
behandeld.
Justification for type of information (Motivering voor soort informatie): Selecteer de waarde
experimental study planned (experimenteel onderzoek gepland).
Als de voorgestelde test betrekking heeft op proeven bij gewervelde dieren, ga dan naar
het veld Justification for type of information (Motivering voor soort informatie), laad de
beschikbare textsjabloon en geef puntsgewijs de overwegingen waarom de verschillende
aanpassingsmogelijkheden die door de REACH-verordening worden geboden niet kunnen
worden gebruikt om aan de informatievereiste te voldoen en dierproeven noodzakelijk zijn.
Deze informatie wordt altijd gepubliceerd op de ECHA-website en gekoppeld aan
consultatie van derden met betrekking tot het testvoorstel.
Geef informatie over Guideline (Richtsnoer) en Test material (Testmateriaal) van de
voorgestelde test, zoals beschreven in hoofdstuk 9.7.2.
Voor testvoorstellen die betrekking hebben op rubrieken 7.8.1 en 7.8.2 moet u bovendien
informatie invoeren in respectievelijk het veld Justification for study design (Motivering
voor onderzoeksopzet) en het veld Species (Soort).

Testing proposal based on read-across, where the test is proposed on a substance different
from the registered substance, to be used as a source for read-across to the registered
substance (Testvoorstel op basis van „read-across”, waarbij een test wordt voorgesteld aan
een stof die anders is dan de geregistreerde stof, voor gebruik als een bron voor „read-across”
naar de geregistreerde stof)

Annankatu 18, Postbus 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Het opstellen van registratie- en PPORDdossiers
Publicatiedatum mei 2017










Endpoint (Eindpunt): Geef het eindpunt aan dat door de voorgestelde test wordt
behandeld.
Justification for type of information (Motivering voor soort informatie): Selecteer de waarde
experimental study planned (based on read-across) (experimenteel onderzoek gepland (op
basis van „read-across”)).
Laad in het veld Justification for type of information (Motivering voor soort informatie) de
beschikbare tekstsjabloon en vermeld de voor het eindpunt specifieke motivering voor de
„read-across”-aanpak (zie ook hoofdstuk 9.7.3 voor koppelingen naar meer informatie over
de toepassing van „read-across” om aan informatievereisten te voldoen).
Geef informatie over Guideline (Richtsnoer) en Test material (Testmateriaal) van de
voorgestelde test, zoals beschreven in hoofdstuk 9.7.2.
Voor testvoorstellen die betrekking hebben op rubrieken 7.8.1 en 7.8.2 moet u bovendien
informatie invoeren in respectievelijk het veld Justification for study design (Motivering
voor onderzoeksopzet) en het veld Species (Soort).
Als voor de stof waaraan een test wordt voorgesteld een registratieplicht in het kader van
REACH geldt, moet u een standaard testvoorstel invoegen in het betreffende
registratiedossier in overeenstemming met de bovenstaande instructies.

Indien u een besluit van ECHA hebt ontvangen waarin wordt vereist dat u onderzoeken
uitvoert voor een of meerdere eindpunten, en het nodig is om uw dossier bij te werken voordat
u beschikt over alle in dit besluit gevraagde informatie, moet u geen testvoorstel voor de
lopende onderzoeken indienen. Ga in plaats daarvan als volgt te werk: maak voor elk
gevraagd eindpunt waarvoor u nog niet over onderzoeksinformatie beschikt in de
overeenkomstige IUCLID-rubriek een eindpuntonderzoeksrecord aan, waarbij u de
toepasselijke keuze maakt in het veld Endpoint (Eindpunt) en u de optie other justification
(andere motivering) aangeeft in het veld Data waiving (Weglating van gegevens). Vink het
selectievakje other: (overige:) in het veld Justification for data waiving (Motivering voor
weglating van gegevens) aan en neem de volgende zin op in het aangrenzende tekstveld:
“This information will be submitted later based on ECHA decision number TPE/CCH-Dxxxxxxxxxx-xx-xx” (Deze informatie zal later worden ingediend op basis van ECHA-besluit
nummer TPE/CCH-D-xxxxxxxxxx-xx-xx) (toepasselijk besluitnummer invoegen).

9.7.5.

Voorbeelden van het invullen van eindpuntonderzoeksrecords

In dit hoofdstuk vindt u voorbeelden van hoe u in IUCLID verschillende benaderingen kunt
documenteren om te voldoen aan de informatievereisten, d.w.z. welke velden van belang zijn
en het soort informatie dat moet worden ingevuld. Voor informatie over wat de verschillende
benaderingen inhouden en hoe ze gebruikt moeten worden om aan de informatievereisten te
voldoen, verwijzen we u naar de volgende documenten:


Richtsnoer over informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid:
(http://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-information-requirementsand-chemical-safety-assessment);



Wegwijzers: http://echa.europa.eu/nl/practical-guides
NB: De bedoeling van de voorbeelden is te illustreren hoe de IUCLID-structuur gebruikt
moet worden om bepaalde soorten informatie te rapporteren. De voorbeelden zijn qua
inhoud niet volledig en bieden evenmin een richtsnoer voor hoe de verschillende
benaderingen moeten worden gebruikt om te voldoen aan de informatievereisten
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overeenkomstig de regelgeving. De hieronder beschreven velden betreffen de minimale
informatie die wordt verwacht wanneer men informatie invoert in IUCLID; daarbij moet
alle informatie die van belang is voor de interpretatie van de resultaten, worden
verstrekt.

Primair onderzoek
Om een eindpuntonderzoeksrecord op te stellen dat overeenkomt met een primair onderzoek,
moet er gedetailleerde informatie over de toegepaste methodiek, testmaterialen,
studieresultaten en conclusies in de respectieve velden van IUCLID worden opgenomen.
Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe een primair onderzoek moet worden gemeld bij
rubriek 4.7 – Partition coefficient (Verdelingscoëfficiënt). Hierbij zij opgemerkt dat de hieronder
beschreven velden de minimale informatie betreffen die wordt verwacht wanneer men een
eindpuntonderzoeksrecord opstelt overeenkomstig een primair onderzoek; daarbij moet alle
informatie die van belang is voor de interpretatie van de resultaten, worden verstrekt.

Tabel 5:

Record voor primair onderzoek in rubriek 4.7 – Verdelingscoëfficiënt

Administratieve gegevens
Eindpunt

verdelingscoëfficiënt

Soort informatie

experimenteel onderzoek

Adequaatheid van het onderzoek

primair onderzoek

Uitgebreide
onderzoekssamenvatting

<gecontroleerd>

Betrouwbaarheid

1 (betrouwbaar zonder voorbehoud)

Reden voor betrouwbaarheid, incl.
gebreken

richtsnoeronderzoek

Gegevensbron
Referentie

<Koppeling naar record literatuurverwijzing>

Data access (Toegang tot gegevens)

indiener gegevens is eigenaar gegevens

Materialen en methoden
Testrichtsnoer

EU-methode A.8 (Verdelingscoëfficiënt – schudfles-methode)

Overige kwaliteitsborging

ISO/IEC 17025 (Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en
kalibratielaboratoria)

Soort methode

erlenmeyermethode

Soort verdelingscoëfficiënt

octanol-water

Informatie testmateriaal

[De voorbeeldstof is een stof met één bestanddeel, die is getest met een
representatief monster.]
<Koppeling naar testmateriaalrecord:>
- Samenstelling: Bestanddeel; <koppeling naar referentiestof waarbij testmateriaal
wordt omschreven met behulp van standaardidentificatoren (EC/CAS/chemische
naam)>; Concentratie: ca. 98,5 gewichtsprocent
- Vorm testmateriaal: vaste stof: vlokken

Specifieke details over het
testmateriaal dat is gebruikt voor
het onderzoek

- Partijnr.: xxxx
- Bewaaromstandigheden: xxxx

Analysemethode

hogedrukvloeistofchromatografie

Resultaten en discussie
Primaire resultaat

<gecontroleerd>
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Type

log Pow

Verdelingscoëfficiënt

3,3

Temp.

20,0C

pH

7,0

Eventuele andere informatie over
resultaten, incl. tabellen

RESULTATENTABEL:
- Concentraties, fase 1
- Concentraties, fase 2
- Berekende verdelingscoëfficiënten P (gemiddelde + SD)

Algemene opmerkingen, bijlagen
Algemene opmerkingen

De test is uitgevoerd overeenkomstig het richtsnoer, zonder afwijkingen. Het
testmateriaal is representatief voor de geregistreerde stof en er zijn geen
opmerkelijke verschillen in het zuiverheidsprofiel.

Samenvatting en conclusie aanvrager
Conclusies

De verdelingscoëfficiënt (log Pow) van het testonderdeel werd bepaald op 3,3 bij 20˚C
en pH 7.

Samenvatting

De verdelingscoëfficiënt werd bepaald met behulp van de schudfles-methode
overeenkomstig testrichtsnoer A.8 van de EU en met behulp van HPLC als
analysemethode. De verdelingscoëfficiënt werd in drievoud bepaald, bij 20˚C en pH 7,
waarbij een gemiddelde waarde (log Pow) werd verkregen van 3,3 en een
standaardafwijking van 0,1.
<Neem daarnaast alle bekende implicaties voor onderzoek inzake het milieu en de
menselijke gezondheid op>

Bewijskracht
Indien u gebruikmaakt van een benadering op basis van weight of evidence (bewijskracht),
moet u minimaal twee verschillende eindpuntonderzoeksrecords geven voor het eindpunt
(REACH-bijlage XI, punt 1.2). In het veld Justification of type of information (Motivering soort
informatie) kunt u toelichten hoe de informatie in het specifieke eindpuntonderzoeksrecord
bijdraagt aan de bewijskracht. Daarnaast moet u een eindpuntsamenvatting opstellen (zie
hoofdstuk 0). Hierin kunt u in het veld Description of key information (Omschrijving van de
belangrijkste informatie) een beoordelingssamenvatting opnemen van alle informatie die is
verstrekt in de verschillende eindpuntonderzoeksrecords, alsmede de reden aangeven waarom
u gebruik heeft gemaakt van dit bewijs in plaats van standaardtests te gebruiken. De
eindpuntsamenvatting moet koppelingen bevatten naar alle eindpuntonderzoeksrecords die
bijdragen aan de bewijskracht.
In het onderstaande treft u een voorbeeld van twee verschillende records van de bewijskracht
voor rubriek 4.7 – Partition coefficient (Verdelingscoëfficiënt). Zoals hiervoor beschreven,
betreffen ook de hieronder beschreven velden de minimale informatie die wordt verwacht
wanneer men een record van de bewijskracht opstelt. Daarbij moet alle informatie die van
belang is voor de interpretatie van de resultaten, worden verstrekt.

Tabel 6:

Record nr. 1 voor bewijskracht in rubriek 4.7 – Partition coefficient
(Verdelingscoëfficiënt): (Q)SAR

Administratieve gegevens
Eindpunt

verdelingscoëfficiënt

Soort informatie

(Q)SAR

Annankatu 18, Postbus 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

101

Het opstellen van registratie- en PPORD102 dossiers
Versie 4.0

Adequaatheid van het onderzoek

bewijskracht

Betrouwbaarheid

2 (betrouwbaar onder voorbehoud)

Reden voor betrouwbaarheid, incl.
gebreken

resultaten zijn ontleend aan een geldig (Q)SAR-model en vallen binnen het
toepassingsgebied, met adequate en betrouwbare documentatie/motivering

Motivering voor soort informatie

1. SOFTWARE:
2. MODEL (incl. versienummer):
3. SMILES OF ANDERE IDENTIFICATOREN GEBRUIKT ALS INPUT VOOR HET MODEL:
4. WETENSCHAPPELIJKE VALIDITEIT VAN HET (Q)SAR-MODEL:
5. TOEPASSINGSGEBIED:
6. ADEQUAATHEID VAN HET RESULTAAT:
Dit eindpuntonderzoeksrecord maakt deel uit van een benadering op basis van
bewijskracht, dat een QSAR (dit onderzoek) en een „read-across” omvat. Beide
gegevensbronnen komen overeen wat betreft de geschatte waarde van de log Pow en
volstaan om aan de informatievereisten te voldoen, zoals nader uitgelegd in de
bijgevoegde eindpuntsamenvatting.

Bijgevoegde motivering

<Bijgevoegde QMRF>

Gegevensbron
Referentie

<Koppeling naar record literatuurverwijzing>

Data access (Toegang tot gegevens)

indiener gegevens is eigenaar gegevens

Materialen en methoden
Beginselen van de methode, indien
anders dan richtsnoer

<details/referenties voor het (Q)SAR-model>

Informatie testmateriaal

[De voorbeeldstof is een stof met één bestanddeel; de voorspelling is gedaan op basis
van dit bestanddeel.]
<Koppeling naar testmateriaalrecord>:
- Samenstelling: Bestanddeel; <koppeling naar de referentiestof van de structuur die
is gebruikt als input voor de voorspelling; vermeld daarbij de standaardidentificatoren
(EC/CAS/chemische naam) en de SMILES-notatie of InChI.>
- Samenstelling/zuiverheid: overige informatie: niet van toepassing voor een in silicoonderzoek

Resultaten en discussie
Primaire resultaat

<gecontroleerd>

Type

log Pow

Verdelingscoëfficiënt

3.0

Temp.

<Geef de waarde aan, voor zover bekend. Laat het veld anders leeg en vermeld in het
veld Remarks on results (Opmerkingen resultaten) van dezelfde tabelrij dat de waarde
voor temperatuur niet is gespecificeerd in het QSAR-model.>

pH

<Geef de waarde aan, voor zover bekend. Laat het veld anders leeg en vermeld in het
veld Remarks on results (Opmerkingen resultaten) van dezelfde tabelrij dat de waarde
voor pH niet is gespecificeerd in het QSAR-model.>

Eventuele andere informatie over
resultaten, incl. tabellen

<Neem, wanneer u gebruikmaakt van QSAR voor stoffen met meerdere bestanddelen
en UVCB-stoffen, een gedetailleerde analyse op van de schattingen die tot het
resultaat leiden.>

Algemene opmerkingen, bijlagen
Algemene opmerkingen

Een (Q)SAR-model is een geldig model voor dit eindpunt en is gebruikt binnen het
toepassingsgebied ervan. De stof die is gebruikt voor de voorspelling is representatief
voor de geregistreerde stof.

Samenvatting en conclusie aanvrager
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Conclusies

De verdelingscoëfficiënt (log Pow) van het testonderdeel werd geschat op 3,0.

Samenvatting

De verdelingscoëfficiënt werd geschat met behulp van het (Q)SAR-model X. Dit is een
valide model voor deze stof, dat binnen het toepassingsgebied valt zoals toegelicht in
bijgevoegde rapporten. De verdelingscoëfficiënt werd geschat op 3,0.

Tabel 7:

Record nr. 2 voor bewijskracht in rubriek 4.7 – Partition coefficient
(Verdelingscoëfficiënt): doelrecord voor „read-across” van
ondersteunende stof

Administratieve gegevens
Eindpunt

verdelingscoëfficiënt

Soort informatie

„read-across” van ondersteunende stoffen (structurele analogie of surrogaat):

Adequaatheid van het onderzoek

bewijskracht
1. HYPOTHESE VOOR DE ANALOGE BENADERING
2. CHEMISCHE STOFFEN BRON EN DOEL
3. MOTIVERING ANALOGE BENADERING

Motivering voor soort informatie

Kruisverwijzing

Dit eindpuntonderzoeksrecord maakt deel uit van een benadering op basis van
bewijskracht, dat een „read-across” (dit onderzoek) en een QSAR-voorspelling omvat.
Beide gegevensbronnen komen overeen wat betreft de geschatte waarde van de log
Pow en volstaan om aan de informatievereisten te voldoen, zoals nader uitgelegd in
de bijgevoegde eindpuntsamenvatting.
<Koppeling naar rubriek 4.7 van het eindpuntonderzoeksrecord met daarin het
brononderzoek; vermeld de reden/het doel van de koppeling als „read-across”-bron.>

Materialen en methoden
Informatie testmateriaal

[De voorbeeldstof is een stof met één bestanddeel; het doel van de „read-across” is
het bestanddeel.]
<Koppeling naar testmateriaalrecord>:
- Samenstelling: Bestanddeel; <koppeling naar de referentiestof die overeenkomt met
het doel van de „read-across”; vermeld daarbij de standaardidentificatoren
(EC/CAS/chemische naam).>
- <Neem nadere informatie op over het doelmateriaal van de „read-across”, zoals
vorm en concentratie, voor zover relevant.>

Resultaten en discussie
Primaire resultaat

<gecontroleerd>

Type

log Pow

Verdelingscoëfficiënt

2,8

Temp.

20,0C

pH

7,0

Algemene opmerkingen, bijlagen
Algemene opmerkingen

<voor zover van belang>

Samenvatting en conclusie aanvrager
Conclusies

De verdelingscoëfficiënt (log Pow) van het bestanddeel, zoals aangegeven in de
informatie van het testmateriaal, werd geschat op 2,8 bij omstandigheden van 20˚C
en pH 7.

Samenvatting

De verdelingscoëfficiënt werd geschat op 2,8 bij 20˚C en pH 7, uitgaande van de
verdelingscoëfficiënt van brononderzoek X. Zoals uitgelegd in de motivering voor het
soort informatie, zullen de verschillen in moleculaire structuur tussen het doel en de
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bron waarschijnlijk niet leiden tot verschillen in de verdelingscoëfficiënt die groter zijn
dan de typische experimentele fout van de testmethode.

Weglating van gegevens
Let erop dat de weglatingsrecords geen informatie over onderzoeksresultaten mogen bevatten;
alle ondersteunende informatie over de weglating van gegevens moet worden opgenomen in
afzonderlijke eindpuntonderzoeksrecords en worden aangegeven met de juiste selectie in het
veld Adequacy of study (Adequaatheid van het onderzoek).

Tabel 8:

Weglating van gegevens in rubriek 4.13 – Flammability
(Ontvlambaarheid), ervan uitgaande dat het onderzoek technisch niet
uitvoerbaar is vanwege het feit dat de stof een vloeistof is

Administratieve gegevens
Eindpunt

ontvlambare vaste stoffen

Weglating van gegevens

onderzoek technisch niet uitvoerbaar

Motivering voor weglating van
gegevens

het onderzoek hoeft niet te worden uitgevoerd indien de stof een vloeistof is

Kruisverwijzing

<Koppeling naar rubriek 1.2 van het samenstellingsrecord waarin een geregistreerde
stof wordt omschreven als vloeistof. Koppeling naar rubriek 4.11 van het
eindpuntonderzoeksrecord (records op basis van primair onderzoek of bewijskracht)
voor resultaten van het vlampunt – het overeenkomstige eindpunt voor vloeistoffen.>

Tabel 9:

Weglating van gegevens in rubriek 5.1.2 – Hydrolysis (Hydrolyse), ervan
uitgaande dat het onderzoek technisch niet uitvoerbaar is vanwege het
feit dat de stof onoplosbaar in water is

Administratieve gegevens
Eindpunt

hydrolyse

Weglating van gegevens

onderzoek technisch niet uitvoerbaar

Motivering voor weglating van
gegevens

het onderzoek hoeft niet te worden uitgevoerd indien de stof onoplosbaar in water is

Kruisverwijzing

<Koppeling naar rubriek 4.8 van het eindpuntonderzoeksrecord (records op basis van
primair onderzoek of bewijskracht) waarin de geringe oplosbaarheid in water wordt
aangetoond.>

Tabel 10:

Weglating van gegevens in rubriek 7.3.1 – Skin irritation/corrosion
(Huidirritatie/-corrosie), uitgaande van het feit dat een in vitroonderzoek niet wetenschappelijk noodzakelijk is vanwege de bestaande
resultaten van een in vivo-onderzoek. Van toepassing wanneer het in
vivo-onderzoek is verricht overeenkomstig bijlage VIII voorafgaand aan
de wijziging van de REACH-bijlagen op grond waarvan het in vitroonderzoek een standaard-informatievereiste is in alle bijlagen

Administratieve gegevens
Eindpunt

huidirritatie: in vitro / ex vivo

Weglating van gegevens

onderzoek niet wetenschappelijk noodzakelijk / andere informatie beschikbaar

Motivering voor weglating van
gegevens

er hoeft geen in vitro-onderzoek naar huidirritatie te worden verricht omdat er
adequate gegevens van een in vivo-onderzoek naar huidirritatie beschikbaar zijn
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<Koppeling naar rubriek 7.3.1 van het eindpuntonderzoeksrecord (records op basis
van primair onderzoek of bewijskracht) voor een in vivo-onderzoek naar
huidirritatie.>

Kruisverwijzing

Tabel 11:

Weglating van gegevens in rubriek 7.3.2 – Eye irritation (Oogirritatie),
uitgaande van het feit dat het onderzoek niet wetenschappelijk
noodzakelijk is vanwege de bestaande indeling

Administratieve gegevens
Eindpunt

oogirritatie: in vitro / ex vivo

Weglating van gegevens

onderzoek niet wetenschappelijk noodzakelijk / andere informatie beschikbaar

Motivering voor weglating van
gegevens

het onderzoek hoeft niet te worden uitgevoerd omdat de stof is ingedeeld als
irriterend voor het oog, met het risico van ernstige schade aan de ogen

Kruisverwijzing

<Koppeling naar rubriek 2.1 van het GHS-record dat de toepasselijke indeling omvat.>

Tabel 12:

Weglating van gegevens in rubriek 7.8.1 – Toxicity to reproduction
(Toxiciteit voor reproductie), uitgaande van het feit dat het onderzoek
niet noodzakelijk is omdat uit 28-daags en 90-daags onderzoek naar
toxiciteit bij herhaalde toediening geen schadelijke effecten voor
voortplantingsorganen of weefsels blijken. Alleen van toepassing op
informatie die vereist is op grond van bijlage IX

Administratieve gegevens
Eindpunt

uitgebreid onderzoek naar de giftigheid voor de voortplanting met één generatie –
basistestontwerp (Cohorten…)

Weglating van gegevens

onderzoek niet wetenschappelijk noodzakelijk / andere informatie beschikbaar

Motivering voor weglating van
gegevens

andere: „het onderzoek hoeft niet te worden verricht omdat uit 28-daags en 90-daags
onderzoek geen schadelijke effecten voor voortplantingsorganen of weefsels blijken”
[vrije tekst in te voeren door registrant]

Kruisverwijzing

<Koppeling naar rubriek 7.5.X van het/de eindpuntonderzoeksrecord(s) inzake
toxiciteit bij herhaalde toediening, waaruit blijkt dat er geen effecten zijn voor
voortplantingsorganen of weefsels.>

Testvoorstel
Voor onderzoeken die verplicht zijn op grond van REACH-bijlage IX en X, moet een
testvoorstel worden ingediend als er geen geldig testresultaat beschikbaar is. In sommige
gevallen kan de noodzaak van het indienen van een testvoorstel ook worden veroorzaakt door
de resultaten van tests die zijn uitgevoerd op een lagere hoeveelheidsklasse. Onderstaande
velden vertegenwoordigen de minimuminformatie die nodig is om een testvoorstel in te
dienen; in de desbetreffende velden moet eventuele nadere informatie ter ondersteuning van
het testvoorstel worden opgenomen. Voor de testvoorstellen in de rubrieken 7.8.1 en 7.8.2 is
aanvullende informatie over het testontwerp en de testsoort vereist (zie onderstaand
voorbeeld).

Tabel 13:

Testvoorstellen in rubriek 7.8.2 – Developmental toxicity
(Ontwikkelingstoxiciteit)

Administratieve gegevens
Eindpunt

ontwikkelingstoxiciteit

Soort informatie

experimenteel onderzoek gepland
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Motivering voor soort informatie

<Neem alle overwegingen op waarom deze test noodzakelijk is en waarom
aanpassingsmogelijkheden niet adequaat zijn om tot de benodigde informatie te
komen.>
Bedenk wel dat deze informatie altijd wordt gepubliceerd op de ECHA-website.

Materialen en methoden
Testrichtsnoer

EU-methode B.31 (Onderzoek naar prenatale ontwikkelingstoxiciteit)

Informatie testmateriaal

<Beschrijf zo goed mogelijk alle geplande testmaterialen die tijdens de test worden
gebruikt.>

Proefdieren
Soort

9.7.6.

<Geef aan op welke soorten de test wordt uitgevoerd.>

Invullen van eindpuntsamenvattingen

Eindpuntsamenvattingen worden aangemaakt door met de rechtermuisknop te klikken op de
desbetreffende rubrieken in het navigatiepaneel aan de linkerkant van het scherm. Behalve in
het geval dat er meerdere gegevensverzamelingen nodig zijn voor de beoordeling van de stof
(zie paragraaf 9.3 Beoordelingsentiteit), hoort er normaal gesproken niet meer dan één
eindpuntsamenvatting te zijn per type per record.
Eindpuntsamenvattingen zijn erg belangrijk in het kader van REACH, aangezien de daarin
verzamelde informatie door de plugin voor het genereren van rapporten wordt gebruikt voor
het genereren van het chemischeveiligheidsrapport (CSR). Bovendien zijn de geselecteerde
sleutelwaarden bedoeld als parameters voor specifieke software die wordt gebruikt ter
ondersteuning van het risicobeoordelingsproces, bijv. een hulpmiddel voor schatting van de
blootstelling of het REACH-specifieke hulpmiddel voor chemischeveiligheidsbeoordeling en rapportage (Chesar).
Voor alle eindpunten in IUCLID zijn er eindpuntsamenvattingen. Er zijn drie soorten
eindpuntsamenvattingen:


Eindpuntsamenvattingen op eindpuntniveau (bijv. rubriek 6.1.1 Short-term toxicity to
fish (Toxiciteit op korte termijn voor vissen)) ter identificatie en rechtvaardiging van het/de
belangrijkste onderzoek(en) dat/die wordt/worden gebruikt voor de nadere beoordeling.
Een eindpuntsamenvatting bevat derhalve in zeer gecondenseerde vorm de belangrijkste
en betrouwbaarste gegevens. De samenvatting kan worden beperkt tot de hoogtepunten
van één primair onderzoek, voor zover aanwezig, of toelichten waarom de resultaten van
een bepaald onderzoek worden beschouwd als primaire gegevens in het geval er meerdere
onderzoeken beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt wanneer een eindpunt een beoordeling van
de bewijskracht op basis van meerdere onderzoeken vereist. De sjablonen voor een
dergelijke eindpuntsamenvatting bevatten een aantal velden voor gegevensinvoer, die
nader worden uitgelegd in paragraaf 9.7.5 Invullen van eindpuntsamenvattingen;



Eindpuntsamenvattingen voor hoofdrubrieken, waarin eindpuntgegevens niet
rechtstreeks kunnen worden ingevoerd. De eindpuntrubrieken 6.1.1 Short-term toxicity to
fish (Toxiciteit op korte termijn voor vissen), 6.1.2 Long-term toxicity to fish (Toxiciteit op
lange termijn voor vissen), 6.1.3 Short-term toxicity to aquatic invertebrates (Toxiciteit op
korte termijn voor ongewervelde waterdieren) etc., zijn bijeengebracht in rubriek 6.1
Aquatic toxicity (Aquatische toxiciteit). De sjabloon voor dergelijke
eindpuntsamenvattingen bestaat doorgaans slechts uit twee vrije tekstvelden: Description
of key information (Omschrijving van de belangrijkste informatie) en Additional information
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(Aanvullende informatie), die zijn opgenomen aan het begin van de CSR-rubrieken als een
conclusie over een eindpunt. In sommige gevallen is tevens een veld ter onderbouwing van
de indeling en de etikettering opgenomen (zie paragraaf 9.5.1 GHS).


Conclusies met betrekking tot gevaar voor het milieu en de menselijke
gezondheid. Op het bovenliggende niveau van rubriek 6 Ecotoxicological Information
(Ecotoxicologische informatie) en rubriek 7 Toxicological information (Toxicologische
informatie) worden er specifieke sjablonen geboden voor het vastleggen van meer
geïntegreerde informatie over de conclusie inzake de gevarenbeoordeling, bijv. PNEC's
respectievelijk DNEL's, met inbegrip van relevante inputparameters, maar ook meer
kwalitatieve gevarenconclusies. De sjablonen voor een dergelijke samenvatting over een
gevarenconclusie worden nader uitgelegd in paragraaf 9.7.5 Invullen van
eindpuntsamenvattingen

In onderstaande paragrafen worden de verschillende soorten in meer detail uitgelegd.

Eindpuntsamenvattingen op eindpuntniveau
Eindpuntsamenvattingen op eindpuntniveau zijn bedoeld om de belangrijkste informatie van
het eindpunt voor de beoordeling vast te leggen. Zij bevatten de volgende reeks gegevens:
Link to relevant study record(s) (Koppeling naar relevante onderzoeksrecord(s))
Hier kunt u een koppeling opnemen naar het meest relevante onderzoek (of onderzoeken)
waaruit de primaire waarde voor de chemischeveiligheidsbeoordeling is geëxtrapoleerd.
Description of key information (Omschrijving van de belangrijkste informatie)
Geef hier een korte samenvatting van de relevante waarden voor het eindpunt, vergezeld van
enige contextuele informatie over de herkomst van de waarde. In het bijzonder kunt u hier de
informatie opnemen die niet kan worden gemeld in de meer gestructureerde velden in de
rubriek Key value for chemical safety assessment (Primaire waarde voor de
chemischeveiligheidsbeoordeling). Ook kan er, waar van toepassing, naar diverse primaire
onderzoeken worden verwezen. U kunt bepaalde informatie opnemen over de onzekerheid van
de primaire waarde die is gebruikt voor de chemischeveiligheidsbeoordeling (bijv. een
potentieel bereik voor de waarde). U kunt ook een kwalitatieve karakterisering van bepaalde
eigenschappen (bijv. volledig oplosbaar) opnemen. Deze tekst wordt voornamelijk voor de CSR
gebruikt als korte samenvatting van de gegevens. Voor de fysisch-chemische eigenschappen
die zijn gerapporteerd in rubriek 3 komt dit overeen met de informatie die door de plugin voor
het genereren van rapporten is gerapporteerd in rubriek 1 van CSR. De karakterisering van de
eindpuntgegevens moet echter zo beknopt mogelijk worden gehouden.

Tabel 14:

Voorbeeld van wat kan worden gerapporteerd in het veld Description of
key information (Omschrijving van de belangrijkste informatie)

Fysisch-chemische eigenschappen die voornamelijk de verspreiding en het lot van de stoffen beïnvloeden
Smeltpunt

54,6-55,8 °C bij 1.013 hPa (EEG-richtsnoer A.1: Thermal analysis (Differential scanning
calorimetry (DSC)) partition coefficient

Oplosbaarheid in water

volledig mengbaar (EEG-richtsnoer A.6)

Fotochemische omzetting in
lucht

T1/2 = 9,32 x 10-2 jr (sensibiliserend: OH-radicaal) (AOP Win v 1.86)
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Biologische afbraak in water:
screeningtest

Niet direct biologisch afbreekbaar 0-8 % (BOD) in 28 dagen, 0-1 % (HPLC) in 28 dagen
(OESO-testrichtsnoer 301C)

Fysisch-chemische eigenschappen gekoppeld aan fysiek gevaar voor de menselijke gezondheid
Ontplofbaarheid

Onderste explosiegrens: 3 % per volume lucht
Onderste explosiegrens: 3 % per volume lucht

Ecotoxicologische informatie
Toxiciteit op korte termijn
voor vissen

LC50 (96h) < 100 mg/l voor Pimephales promelas (OESO-richtsnoer 203, statisch)

Toxicologische informatie
Toxiciteit bij herhaalde
toediening

Subchronisch (90-daags) oraal onderzoek (sonde), rat (Sprague-Dawley) m/v (OESOrichtsnoer 408, GLP): NOAEL: 700 mg/kg lichaamsgewicht/dag (nominaal) (mannelijk)
Subacuut (28-daags) oraal onderzoek (sonde), rat (Wistar) m/v (OESO-richtsnoer 408,
GLP): NOAEL: > 1 000 mg/kg lichaamsgewicht/dag (feitelijke ontvangen dosis)
(mannelijk/vrouwelijk)

Genetische toxiciteit in vitro

Genmutatie (terugmutatietest met bacteriën / Ames-test): S. typhimurium TA 100:
positief met en zonder metabolische activering; TA 1535: positief zonder metabolische
activering (equivalent aan OESO-testrichtsnoer 471)

Genetische toxiciteit in vivo

chromosoomafwijking (micronuleustest): negatief (vergelijkbaar met OESO-testrichtsnoer
474; 3 concentraties (2 x 100, 2 x 200 en 2 x 400 μg/kg lichaamsgewicht) oraal toegediend
aan muizen)

Key value for chemical safety assessment (Primaire waarde voor chemische
veiligheidsbeoordeling)
Deze informatie is bedoeld om de primaire waarde(n) te identificeren die vervolgens als
inputparameters kunnen worden gebruikt in de chemischeveiligheidsbeoordeling met als doel
de blootstelling te schatten, dan wel om conclusies, indeling en etikettering inzake
(eco)toxicologische gevaren af te leiden. Om het gebruik van specifieke software mogelijk te
maken, wordt slechts een minimum aantal gestructureerde velden geboden.
Primaire waarden zijn bedoeld om de in het veld Short description of key information (Korte
omschrijving belangrijkste informatie) opgesomde gegevens terug te brengen tot een enkele
numerieke waarde of een concluderende opmerking (bijv. negatief/positief) die kan worden
geselecteerd uit de keuzelijst. In het geval een numerieke waarde wordt ingevoerd, kan alleen
een waarde worden opgenomen, d.w.z. geen bereik of kwalificaties in de zin van kleiner dan of
groter dan. Mogelijk moet de waarde worden omgerekend naar een vooraf gedefinieerde
eenheid of temperatuur indien dit wordt aangegeven in de veldnaam (bijv. Koc bij 20 °C). In
de meeste gevallen kan de eenheid echter worden gespecificeerd in een afzonderlijk
eenhedenveld.
Als de op basis van de onderzoeksgegevens vastgestelde waarde geen enkele waarde is, maar
een bereik, of als deze wordt voorafgegaan door <, <=, >, of >=, moet u mogelijk de waarde
opgeven die u het meest passend acht voor het verdere gebruik van de waarde als input voor
het beoordelingsproces van de blootstelling. Beoordelingsmiddelen zoals Chesar zijn
afhankelijk van primaire waarden die worden ingevoerd in IUCLID-eindpuntsamenvattingen
(bijv. molecuulgewicht, dampdruk, oplosbaarheid in water, biologische afbreekbaarheid). Ten
behoeve van de transparantie moet de onderbouwing van alle door de gebruiker afgeleide
waarden worden omschreven in het veld Additional information (Aanvullende informatie).


Voor fysisch-chemische eigenschappen en het lot van de stof in het milieu bestaat dit
voornamelijk uit een waarde die kan worden gebruikt voor de schatting van een
deterministische blootstellingswaarde. Selecteer daarom een waarde die resulteert in een
realistische schatting van de blootstelling in het minst gunstige geval.
Ter illustratie van een door een gebruiker afgeleide parameter: indien voor wat betreft
oplosbaarheid in water de stof volledig mengbaar is, voer dan een passende
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concentratiewaarde (bijv. 1 g/L) in die in de hoogste in het desbetreffende
beoordelingsmiddel gebruikte oplosbaarheidscategorie valt.
Voor gevaarseindpunten met betrekking tot het milieu betreft dit doorgaans een descriptor
van de dosis (bijv. LC50 of NOEC) die kan worden gebruikt voor de afwijking van een
PNEC. Selecteer daarom de laagste toepasselijke waarde.
Ter illustratie van een door een gebruiker afgeleide parameter: indien er voor wat betreft
de toxiciteit op de lange termijn voor vissen een LOEC van 1 mg/L is (overeenkomend met
een effect van >10 % en <20 %), bereken dan de NOEC als LOEC/2 en voer in het veld
voor NOEC 0,5 mg/L in.
Voor eindpunten met betrekking tot de menselijke gezondheid, wordt de primaire waarde
verder gedifferentieerd in een reeks van gestructureerde gegevens die kunnen worden
gebruikt voor het afleiden van een DNEL (selecteer daarom de laagste toepasselijke
waarde) of een kwalitatieve conclusie (bijv. irriterend). De structuur kan variëren
afhankelijk van het eindpunt. De volgende informatie kan worden gerapporteerd omdat dit
zinvol is om de juiste beoordelingsfactoren voor het afleiden van een DNEL te bepalen,
waar van toepassing:
i.

eindpuntconclusie: schadelijk effect waargenomen / geen schadelijk effect
waargenomen / onderzoek beschikbaar / geen onderzoek beschikbaar (nadere
informatie noodzakelijk);

ii. eindpunt waardoor een verwijzing naar een eindpuntonderzoeksrecord kan worden
gemaakt;
iii. motivering van de selectie ter onderbouwing van de vraag waarom het
geselecteerde onderzoek wordt beschouwd als geschikt om conclusies te trekken
ten aanzien van de gevaren voor dat eindpunt;
iv. effectniveau (waar van toepassing) teneinde het effectniveau van het
geselecteerde onderzoek te rapporteren;
v. testtype (waar van toepassing) teneinde het testtype van het geselecteerde
onderzoek te rapporteren;
vi. soort (waar van toepassing) teneinde de soort te rapporteren waarop het
geselecteerde onderzoek is verricht;
vii. kwaliteit van de algehele database, omschreven op basis van diverse factoren,
zoals in welke mate de beschikbare informatie voldoet aan het op de hoeveelheid
gerichte gegevensvereiste van REACH (de volledigheid van de database) en de
betrouwbaarheid van en consistentie tussen de verschillende onderzoeken (de
kwaliteit van de testmethode, de omvang en het onderscheidend vermogen van
de onderzoeksopzet, de biologische plausibiliteit, de dosis-responsrelaties en de
statistische toetsing).
Justification for (no) classification (Motivering voor (geen) indeling)
Beschikbaar voor sommige eindpunten (zie paragraaf 9.5.1 GHS).
Aanvullende informatie (Aanvullende informatie)
In dit Rich Text-veld kunt u de interpretatie van de belangrijkste informatie die u hebt
verzameld voor het desbetreffende eindpunt omschrijven. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:


conclusies ten aanzien van de gevarenbeoordeling voor het eindpunt; voor fysischchemische eigenschappen die gerelateerd zijn aan gevaren voor de menselijke gezondheid,
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wordt bijvoorbeeld het inherente vermogen van de stof om schadelijke effecten te
veroorzaken gekarakteriseerd;
bespreking van de mogelijke gegevenshiaten;
belang van de resultaten voor de risicobeoordeling, bijv. de mate waarin de resultaten van
een dierproef van belang zijn voor de menselijke gezondheid;
de motivering voor de keuze van primair(e) onderzoek(en) en de keuze van de primaire
waarde die naar uw eigen oordeel het eindpunt karakteriseert. Dit omvat een bespreking
van de meest relevante informatie die is vastgesteld alsmede, in sommige gevallen, van de
onderzoeken die worden beschouwd als onbetrouwbaar, maar waarvan de resultaten
niettemin belangrijk zijn. In dat geval moet een bespreking worden opgenomen met de
reden dat deze onderzoeken zijn weggelaten ten gunste van andere onderzoeken.
Omgekeerd moet er een motivering worden opgenomen van de bewijskracht op basis van
minder betrouwbare gegevens of het gebruik van gepubliceerde gegevens waarvan de
betrouwbaarheid niet kan worden beoordeeld vanwege de beperkte verslaglegging. Voor
eindpunten met betrekking tot de menselijke gezondheid moeten dergelijke argumenten
worden opgenomen in het veld 'Justification for selection' (Motivering voor selectie).
Indien van meerdere onderzoeken wordt vastgesteld dat deze van belang zijn voor de
beoordeling, moeten de mogelijke redenen voor eventuele afwijkende resultaten worden
besproken, bijv. verschillen in de zuiverheid/onzuiverheden van de gehanteerde teststof,
verschillen in de methoden en de testomstandigheden etc.

Dit is niet nodig voor eenvoudige eindpunten in een standaardsituatie, bijvoorbeeld
oplosbaarheid in water.

Tabel 15:

Voorbeeld van wat kan worden gerapporteerd in het veld Additional
information (Aanvullende informatie)

Fysisch-chemische eigenschappen die voornamelijk de verspreiding en het lot van de stoffen beïnvloeden

Biologische afbraak

Het testonderdeel moet worden beschouwd als niet direct biologisch afbreekbaar. Echter,
als de stof nog altijd voor 40 à 60 % wordt afgebroken in een CO2-evolutietest, zijn er
duidelijke aanwijzingen dat er een uitgebreide biologische afbraak geeft plaatsgevonden.
Het REACH-richtsnoer inzake informatie-eisen R.7b geeft als volgt aan: „Wanneer
resultaten van tests inzake directe biologische afbraak aangeven dat bijna aan het
vereiste criterium is voldaan (d.w.z. een ThZV-waarde van net iets onder 60 %), kunnen
deze resultaten worden gebruikt om de inherente biologische afbreekbaarheid te
bewijzen.” Derhalve wordt de stof beschouwd als inherent biologisch afbreekbaar.

Fysisch-chemische eigenschappen gekoppeld aan fysiek gevaar voor de menselijke gezondheid

Ontvlambaarheid

De ontvlambare vloeistof heeft als vlampunt 13 °C. De onderste en bovenste
explosiegrenzen liggen tussen 3 en 19 % per volume lucht.
De dampen van de stof zijn dikker dan lucht. Door de hogere dampspanning (...) wordt
aanzienlijke verdamping uit de vloeibare fase verwacht. Zelfontbranding en ontleding
kunnen voorkomen bij een temperatuur van meer dan 300 °C.

Bovendien kunt u voor een aantal eindpunten voor de menselijke gezondheid (7.5 repeated
dose toxicity (toxiciteit bij herhaalde toediening), 7.6 genetic toxicity (genetische toxiciteit),
7.7 carcinogenicity (kankerverwekkendheid), 7.8 toxicity to reproduction
(reproductietoxiciteit), 7.9.1 neurotoxicity (neurotoxiciteit), 7.9.2 immunotoxicity
(immunotoxiciteit) in het veld Mode of action analysis / human relevance framework (Analyse
werking / kader menselijke relevantie) een analyse van de werking van uw geregistreerde stof
opnemen. Om een dergelijke analyse op te nemen kunt u het best gebruikmaken van de
sjabloon die beschikbaar is op: http://echa.europa.eu/nl/support/guidance-on-reach-and-clpimplementation/formats.
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Conclusies gevarenbeoordeling17
Voor dossiers met een hoeveelheid van meer dan 10 ton moet een CSR worden opgesteld
(bijlage 1 van REACH). Dit CSR moet een gevarenbeoordeling bevatten; waar mogelijk,
moeten PNEC's en DNEL's worden afgeleid. In het geval de stof voldoet aan de indelingscriteria
van ten minste één gevaar of in het geval de stof wordt beschouwd als een PBT of zPzB, moet
een beoordeling van de blootstelling worden uitgevoerd. In dit geval kunnen het
toepassingsbereik van de beoordeling van de blootstelling op grond van REACH alsmede het
type of de risicokarakterisering worden afgeleid van de conclusie ten aanzien van de
gevarenbeoordeling voor elk beschermingsdoel voor het milieu en elke route en elk soort effect
voor de menselijke gezondheid:





als de conclusie luidt dat er geen gevaar is vastgesteld, dan is er geen noodzaak om een
beoordeling van de blootstelling uit te voeren;
als er een PNEC of een DNEL is afgeleid, dan moet er een kwantitatieve
risicokarakterisering worden gemaakt;
als een PNEC of een andere toxicologische drempel is afgeleid, dan moet er een
semikwantitatieve beoordeling worden uitgevoerd;
in alle overige gevallen moet een kwalitatieve risicobeoordeling worden uitgevoerd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Richtsnoer Deel D: Framework for Exposure
Assessment (Kader voor beoordeling van de blootstelling), beschikbaar op
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

Conclusies met betrekking tot gevaar voor het milieu (met inbegrip van PNEC's)
In de eindpuntsamenvatting van rubriek 6 Ecotoxicological information (Ecotoxicologische
information) moet voor elk beschermingsdoel een keuze worden gemaakt in de keuzelijst
Hazard assessment conclusion (Conclusie gevarenbeoordeling).
Op basis van de uitkomst van de gevarenbeoordeling moet er uit de lijst ofwel een PNEC
worden geselecteerd die een numerieke waarde en een eenheid verschaft, ofwel een reden
waarom er geen PNEC beschikbaar is. Als er een PNEC is afgeleid, moet er in de velden
Assessment factor (Beoordelingsfactor) en Extrapolation method (Extrapolatiemethode)
aanvullende informatie over het afleiden van de PNEC worden opgenomen.
Als er geen PNEC is afgeleid, moet er een toelichting worden opgenomen in het veld
Explanation for hazard conclusion (Toelichting inzake conclusie omtrent gevaar).
Conclusie omtrent gevaar voor de menselijke gezondheid (met inbegrip van
DN(M)EL's)
In de eindpuntsamenvatting van rubriek 7 Toxicological information (Toxicologische informatie)
moet voor elk gevaar onder Workers (Werknemers) en General population (Algemene
bevolking) een keuze worden gemaakt in de keuzelijst Hazard assessment conclusion
(Conclusie gevarenbeoordeling). De conclusies zijn onder meer:


afleiding van DNEL's of DMEL's van de dosisdescriptoren die aanleiding geven tot de
hoogste mate van bezorgdheid (doorgaans de laagste NOAEL/LOAEL) per
blootstellingsroute en soort effect;

Richtsnoer te vinden op: http://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safetyassessment
17

Annankatu 18, Postbus 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

111

Het opstellen van registratie- en PPORD112 dossiers
Versie 4.0






afleiding van een kwalitatieve beschrijving van de mate en het soort gevaar (klein,
middelgroot of groot gevaar) voor drempeleffecten zoals irritatie of sensibilisering indien er
geen dosisdescriptor aanwezig is. Dit geldt ook voor niet-drempeleffecten waarvoor geen
DMEL kan worden afgeleid (bijv. mutageniteit);
de verklaring no hazard identified (geen gevaar vastgesteld) voor een blootstellingsroute of
soort effect, als er in het gerapporteerde onderzoek bij de limietdosis geen schadelijke
effecten zijn waargenomen;
verklaringen met betrekking tot de conclusie dat de beschikbare informatie geen conclusie
ondersteunt ten aanzien van de gevaren van de stof voor een bepaalde blootstellingsroute
of soort effect. Dit kan twee beoordelingsgevallen betreffen:
i.

Hazard unknown but no further hazard information necessary as no exposure
expected (Gevaar onbekend, maar geen nadere gevareninformatie vereist omdat
er geen blootstelling wordt verwacht): deze optie moet worden geselecteerd als er
wordt afgezien van het genereren van gevareninformatie omdat er geen
blootstelling wordt verwacht. In een dergelijk geval moeten in de beoordeling van
de blootstelling de gebruiksomstandigheden worden beschreven waaronder de
blootstelling kan worden voorkomen;

ii. Insufficient data available (further information necessary) (Onvoldoende gegevens
beschikbaar (nadere informatie noodzakelijk)): om te rapporteren dat de test is
voorgesteld.
Als er een DNEL is afgeleid, neem dan aanvullende informatie op over het afleiden van de
DNEL onder DNEL related information (Aan de DNEL gerelateerde informatie).
Als er wordt afgeweken van een standaardbeoordelingsfactor, moet u in uw motivering
specificeren in hoeverre rekening is gehouden met de volgende factoren in bijlage I,
rubriek 1.4.1:





de onzekerheid die onder andere voortvloeit uit de variabiliteit in de experimentele
informatie en de variatie binnen en tussen species;
de aard en de ernst van het effect;
de gevoeligheid van de menselijke deelpopulatie waarop de kwantitatieve en/of
kwalitatieve informatie over de blootstelling betrekking heeft.
het feit dat de DNEL's de waarschijnlijke route(s), duur en frequentie van blootstelling
vertegenwoordigen.

Raadpleeg voor meer informatie het specifieke onderdeel in Help van IUCLID.

9.7.6.1.

De DNEL calculator in IUCLID

IUCLID 6 is voorzien van de functie DNEL calculator. Het doel van de DNEL calculator in
IUCLID is het ondersteunen van de afleiding van afgeleide doses zonder effect (DNEL’s) voor
werknemers en de algemene bevolking voor systemische effecten op de lange termijn bij orale
of dermale blootstelling of bij inademing, op basis van het Richtsnoer informatie-eisen en
beoordeling chemische veiligheid van ECHA, Hoofdstuk R.8.
De huidige versie van de DNEL calculator ondersteunt uitsluitend de afleiding van DNEL’s voor
systemische effecten op de lange termijn op basis van dosisafhankelijke effecten op toxiciteit
bij herhaalde toediening of toxiciteit met betrekking tot de voortplanting. Er wordt geen
ondersteuning geboden voor de berekening van DNEL’s voor acute toxiciteit of lokale effecten,
en evenmin voor het gebruik van gegevens van mensen en de afleiding van DNEL’s voor
carcinogenen met een drempelwaarde. Tot slot biedt de DNEL calculator geen ondersteuning
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voor de berekening van afgeleide doses met minimaal effect (DMEL’s) voor gevaren zonder
drempelwaarde.
De DNEL calculator is beschikbaar door met de rechtermuisknop op de eindpuntsamenvatting
te klikken onder rubriek ‘7 Toxicological information’ (Toxicologische informatie) in een
stofgegevensverzameling of sjabloon. De DNEL calculator berekent standaard DNEL-waarden
op basis van de gegevens die worden verstrekt in de gegevensverzameling in de
eindpuntsamenvattingen van rubrieken 7.1, 7.5 en 7.8. De registrant kan sommige
parameters van de standaardberekeningen zo nodig aanpassen, onder opgaaf van een
motivering. De uitkomst wordt automatisch gerapporteerd in de eindpuntsamenvatting van
rubriek 7. De conclusies omtrent gevaar voor lokale effecten en acute effecten moeten door de
registrant handmatig direct in de eindpuntsamenvatting worden gerapporteerd.
Ga naar Help in IUCLID voor meer informatie over de DNEL calculator in IUCLID.

9.8.

Rubriek 11 Guidance on safe use (Richtsnoeren voor veilig
gebruik)

Overeenkomstig rubriek 5 van bijlage VI van de REACH-verordening moet u voorzien in een
richtsnoer voor veilig gebruik, met daarin de volgende informatie:






Eerstehulpmaatregelen;
Brandbestrijdingsmaatregelen;
Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen;
Hantering en opslag;
Informatie met betrekking tot het vervoer.

In




gevallen waarbij een CSR niet vereist is, moet u aanvullende informatie opnemen, zoals:
controlemaatregelen inzake blootstelling en persoonlijke bescherming;
Stabiliteit en reactiviteit.
Instructies voor verwijdering.

In het geval van gezamenlijke indiening kan het richtsnoer over veilig gebruik worden
verschaft door de hoofdregistrant namens alle deelnemers, of door elke deelnemer
afzonderlijk.

In het geval een veiligheidsinformatieblad (SDS) verplicht is, moet de gerapporteerde
informatie consistent zijn met die in het veiligheidsinformatieblad.

9.9.

Rubriek 13 Assessment reports (Beoordelingsrapporten)

In deze rubriek kunt u verschillende rapporten bijvoegen.
Dit is ook de rubriek waar u, indien nodig, het chemischeveiligheidsrapport kunt bijvoegen. Op
grond van artikel 14 van de REACH-verordening is een chemischeveiligheidsbeoordeling (CSA)
en de documentatie daarvan in een chemischeveiligheidsrapport (CSR) vereist. Dit geldt voor
stoffen die worden vervaardigd of ingevoerd in een hoeveelheid van meer dan 10 ton per jaar,
al zijn er bepaalde vrijstellingen opgenomen in artikel 14, lid 2.
U voegt een CSR als volgt bij:
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1. Maak een record aan in rubriek 13 en geef het record een logische naam, bijv.
chemischeveiligheidsrapport.
2. Voeg het CSR bij in het veld Document/report (Document/rapport).
3. Selecteer in de keuzelijst Type of report (Soort rapport) de waarde REACH Chemical safety
report (CSR) (Chemischeveiligheidsrapport REACH (CSR)). Selecteer de inhoud van het
bijgevoegde CSR in de keuzelijst CSR contains (CSR bevat), d.w.z. of het CSR alleen deel A
of deel B van de gevarenbeoordeling bevat, dan wel deel B met blootstellingsscenario's, of
een combinatie van deze onderdelen.
4. Selecteer het Type of CSR (Soort CSR) in het veld ernaast: als u de hoofdregistrant bent,
selecteert u of het gaat om een gezamenlijk CSR dat u indient namens de andere
deelnemers, of dat het een eigen CSR betreft. U kunt ook aangeven dat het uw eigen CSR
is op basis van een gezamenlijk opgesteld CSR.
5. Geef in het veld Chemical safety assessment/report tool used (Hulpmiddel gebruikt voor
chemischeveiligheidsbeoordeling/-rapport) het soort hulpmiddel aan dat is gebruikt bij het
uitvoeren van de CSA en het genereren van het CSR (bijv. of u gebruik hebt gemaakt van
Chesar). Als u gebruik hebt gemaakt van een hulpmiddel, kunt u ook een exportbestand
van dit hulpmiddel aanhechten door een ander record aan te maken in rubriek 13 en de
optie REACH Chemical safety assessment/exposure estimation tool export file
(Exportbestand schattingshulpmiddel chemischeveiligheidsbeoordeling/blootstelling REACH)
te selecteren.
6. In de volgende velden kunt u aanvullende details over de bijgevoegde bestanden (als u
bijvoorbeeld een exportbestand van een beoordelingshulpmiddel bijvoegt, is het wellicht
handig om de gebruikte versie aan te geven) of andere toelichtingen opnemen.

Gezamenlijk chemischeveiligheidsrapport
In geval van een gezamenlijke indiening kunnen de deelnemers overeenkomen dat de
hoofdregistrant een gezamenlijk CSR indient namens enkele of alle deelnemers aan de
gezamenlijke registratie. De gevarenbeoordeling moet altijd onderdeel vormen van de
gezamenlijke indiening. Wanneer een blootstellingsbeoordeling wordt verwacht, worden
registranten geadviseerd om een gezamenlijk CSR in te dienen. Het dossier van de
hoofdregistrant moet in rubriek 3.5 alle vormen van gebruik vermelden die worden gedekt
door het gezamenlijk CSR, en vastleggen, met behulp van het veld Related assessment
(Gerelateerde beoordeling) in rubriek 3.5, of deze vormen van gebruik i) zijn beoordeeld in het
gezamenlijk CSR, of ii) zijn beoordeeld in het gezamenlijk CSR maar niet tot het eigen gebruik
van de hoofdregistrant behoren. De mederegistranten nemen hun vormen van gebruik op in
rubriek 3.5 en geven in het veld Related assessment (Gerelateerde beoordeling) in rubriek 3.5
aan dat de vormen van gebruik zijn beoordeeld in het gezamenlijk CSR. Het gezamenlijk CSR
moet alleen door de hoofdregistrant worden ingediend. Er wordt aangeraden dat de
hoofdregistrant de deelnemers van documentatie voorziet waarin wordt uiteengezet hoe de
vormen van gebruik die worden gedekt door het gezamenlijk CSR zijn beschreven in IUCLIDrubriek 3.5. Het document kan worden aangeleverd als een exportbestand uit IUCLID.
Bovendien kunnen de hoofdregistrant of afzonderlijke deelnemers bepaalde vormen van
gebruik die uitsluitend voor henzelf relevant zijn rapporteren en beoordelen. Zij kunnen dan
een gedeeltelijk CSR deel B indienen, dat uitsluitend de hoofdstukken 1, 2, 9 en 10 bevat, en
de betreffende vormen van gebruik toevoegen in rubriek 3.5. In het veld Related assessment
(Gerelateerde beoordeling) moet worden gemarkeerd dat het gebruik wordt beoordeeld in een
eigen CSR.
Het is van essentieel belang dat iedere registrant voor elk gebruik rapporteert of dit wordt
beoordeeld in een gezamenlijk CSR of een eigen CSR, of is vrijgesteld van beoordeling.
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Als een CSR met een blootstellingsbeoordeling wordt verstrekt door de hoofdregistrant namens
de deelnemers, moet elke mederegistrant nog steeds deel A van het CSR verstrekken, waarin
de deelnemer verklaart dat hij de geïdentificeerde risicobeheersingsmaatregelen op zijn eigen
lokatie toepast en dat hij tevens de vereiste risicobeheersmaatregelen die relevant zijn voor
zijn klanten openbaar heeft gemaakt.
Weglating van de chemischeveiligheidsbeoordeling
Artikel 14, lid 2 van REACH specificeert bepaalde omstandigheden waaronder een
chemischeveiligheidsbeoordeling niet hoeft te worden uitgevoerd. Indien uw stof voldoet aan
de voorwaarden die worden genoemd in artikel 14, lid 2, moet u toch een record in rubriek 13
aanmaken; anders wordt uw dossier niet als volledig beschouwd. Selecteer REACH Chemical
safety report (CSR) (Chemischeveiligheidsrapport REACH (CSR)) onder Type of report (Soort
rapport) en geef een motivering voor de afwezigheid van een CSR door een toelichting op te
nemen in het veld Discussion (Discussie). In de motivering moet u duidelijk documenteren hoe
de stof voldoet aan de voorwaarden in artikel 14, lid 2, bijv. dat de stof is ingevoerd in een
mengsel of materiaal waarin deze aanwezig is in een hoeveelheid die onder de relevante
drempelwaarde voor die stof ligt. De motivering moet specifiek betrekking hebben op de
geregistreerde stof; een algemene verwijzing naar artikel 14, lid 2 is onvoldoende om het CSR
weg te laten.


Indien u de vrijstelling toepast die wordt geboden door artikel 14, lid 2, in het speciale
geval van een monomeer die wordt ingevoerd in een polymeer, moet u in aanvulling op het
bovenstaande laten zien dat de stof niet terugkeert (d.w.z. niet vrijkomt uit de polymeer)
gedurende zijn levenscyclus of na vrijkoming in het milieu.

Report generator in IUCLID
Als u de informatie in rubriek 13.1 Chemischeveiligheidsrapport (deel A) invult, zal de Report
generator in IUCLID ook deel A van uw CSR invullen. Dit record omvat drie onderdelen die
moeten worden gerapporteerd in de drie tekstvelden van het record:


Een overzicht van de risicomaatregelen: het is niet nodig om de beschrijving van de
risicobeheersmaatregelen in deel B te herhalen. Een verwijzing naar de desbetreffende
blootstellingsscenario's in deel B zou moeten volstaan. Een verklaring dat deze
maatregelen zijn ingevoerd: dit betreft de productie en het eigen gebruik van de registrant.
Een verklaring dat deze maatregelen openbaar zijn gemaakt aan klanten door middel van
de uitgebreide veiligheidsinformatiebladen.

Wanneer het CSR is gegenereerd met de Report generator moet het als bijlage aan rubriek 13
worden toegevoegd, zoals hierboven uitgelegd.

9.10. Rubriek 14 Information requirements (Informatie-eisen)
9.10.1.

Rubriek 14 Annex III criteria (BIJLAGE III criteria)

De standaardinformatievereisten voor registraties van 1-10 ton op grond van REACH, zijn
gedefinieerd in bijlage VII van REACH, die is onderverdeeld in twee soorten informatie:


informatie over fysisch-chemische eigenschappen zoals vereist voor alle stoffen van 1-10
ton/jaar; en
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informatie over toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen voor alle niet-geleidelijk
geïntegreerde stoffen en al die geleidelijk geïntegreerde stoffen die voldoen aan de criteria
van bijlage III van REACH.

Als u een niet-geleidelijk geïntegreerde stof registreert die geen zorgwekkende eigenschappen
hebben zoals beschreven in bijlage III van REACH, kunt u zich beroepen op verlaagde
informatievereisten en volstaan met het indienen van uw registratiedossier met fysischchemische informatie (zie de bijlage Overview of endpoints and information requirements
(Overzicht van eindpunten en informatievereisten)). In dit scenario moet u Annex III criteria
under Section 14 Information requirements (Bijlage III: Criteria op grond van rubriek 14
Informatievereisten) in IUCLID invullen om uw aanpak te motiveren. Dit geldt voor de dossiers
van zowel hoofdregistranten als deelnemers, die alleen fysisch-chemische informatie bevatten:
1. Klik met de rechtermuisknop op de criteria van bijlage III in het navigatiepaneel aan de
linkerkant van het scherm.
2. Selecteer New fixed record (Nieuw vast record).
3. Er wordt een nieuw record met een reeks vragen aangemaakt.
De vragen/punten die in het record verschijnen, leiden u stapsgewijs door de verschillende
mogelijkheden voor een stof die onder bijlage III van REACH valt. Op deze manier kunt u
aantonen dat de criteria daarvan niet van toepassing zijn op uw stof. U moet alle vragen
beantwoorden door in de desbetreffende keuzelijst Yes (Ja) of No (Nee) te selecteren. U kunt
uw conclusie motiveren aan de hand van een toelichting in een vrij tekstveld en door, waar
nodig, ondersteunende documenten bij te voegen.
Om registranten te helpen bij hun inspanningen om te bepalen of hun stof voldoet aan de
criteria van bijlage III van REACH of niet, heeft ECHA een inventaris opgesteld van stoffen
waarvoor aanwijzingen bestaan dat ze mogelijk aan deze criteria voldoen. De inventaris,
evenals illustratieve voorbeelden van het gebruik ervan, is beschikbaar op
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iii-inventory. Daarnaast heeft ECHA
ondersteunend materiaal ontwikkeld met daarin een doelmatige stapsgewijze procedure voor
bedrijven om bijlage III van REACH in de context van hun registratie mee te nemen. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar de aan bijlage III gewijde pagina op
https://echa.europa.eu/support/registration/what-information-you-need/reducedinformation-requirements.

9.10.2.

Rubriek 14 Opt-out information for REACH registration (Optoutinformatie voor REACH-registratie)

In deze rubriek kunt u een deel van de gegevens van uw registratiedossier afzonderlijk
indienen, dus buiten de gezamenlijk overeengekomen gegevens van de gezamenlijke indiening
om. Als u gegevens hebt geselecteerd voor opting-out, moet u een nieuw record aanmaken.
Vervolgens kunt u meerdere blokken toevoegen door te klikken op de knop
. U moet voor
elk in deze rubriek aangemaakt blok een motivering voor de opt-out geven. Deze motivering
moet betrekking hebben op alle documenten in dat blok. De motivering moet in
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 11, lid 3, of artikel 19. lid 2, van de
REACH-verordening.
Meer informatie over de mogelijkheden en mechanismen van opting-out is te vinden in het
Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens, dat te vinden is op:
http://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-reach.
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Bovendien is meer informatie over het aanmaken van een dossier voor volledige opt-out na
een geschil te vinden in hoofdstuk 10.2 van deze handleiding.

10. Een dossier aanmaken
Zodra u alle relevante informatie in uw stofgegevensverzameling hebt opgenomen, is de
volgende stap het aanmaken van een dossier.
Voordat u een dossier aanmaakt, controleert u uw stofgegevensverzameling op volledigheid
met behulp van de Validation assistant (Validatieassistent). Ga naar Help in IUCLID voor
meer informatie over toepassing van de validatieassistent.
Dit kan ook een goed moment zijn om te controleren of de kwaliteit van de
gegevensverzameling kan worden verbeterd voordat u een dossier aanmaakt. Lees hiervoor
de pagina Hoe kunt u uw dossier verbeteren? op de ECHA-website:
http://echa.europa.eu/nl/support/how-to-improve-your-dossier
1. Om een dossier aan te maken opent u de lijst met beschikbare stofgegevensverzamelingen
door te klikken op Substance

op de startpagina van IUCLID.

2. Alle beschikbare stoffen (binnen het bereik van de zoekresultaten op basis van de
gebruikersinstellingen) worden weergegeven in het navigatiepaneel aan de linkerkant van
het scherm. Als een stof niet in de lijst verschijnt, kunt u deze zoeken met behulp van het
zoekpaneel. Als de lijst erg lang is, kunt u filteren door in het filterveld (een deel van) de
stofnaam te typen.
3. Selecteer de stof waarvoor u een dossier wilt aanmaken.
4. Klik met de rechtermuisknop op de stof in de lijst met zoekresultaten. Selecteer Create
dossier (Dossier aanmaken) in het pop-upmenu.
5. Nadat u de optie Create dossier hebt geselecteerd, verschijnt de wizard voor het aanmaken
van een dossier. Volg de stappen in de wizard voor het aanmaken van een dossier.
Standaard worden in de wizard voor het aanmaken van een dossier slechts twee stappen
weergegeven: Select submission type (Type indiening selecteren) (1) en Complete the
dossier header (Koptekst van het dossier invullen) (5). Als u de standaardinstellingen wilt
wijzigen om meer opties te hebben, vinkt u het vakje Use advanced settings (Geavanceerde
instellingen gebruiken) aan.
1. Type indiening selecteren.
Voor een geslaagde indiening is het belangrijk dat u het type indiening selecteert zodat u het
juiste dossiersjabloon krijgt. U dient zeker te weten dat het door u geselecteerde sjabloon
overeenkomt met de bedoelde indiening voordat u uw dossier exporteert.
Wanneer u Use advanced settings hebt geselecteerd, volgt u de stappen 2-4; als u de
standaardinstelling houdt (wat aanbevolen wordt), gaat u direct naar stap 5.
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2. Definieer het vertrouwelijkheidsgehalte door de vlaggen voor gegevensbescherming te
selecteren. Als u in uw stofgegevensverzameling markeringen voor vertrouwelijkheid of
bepaalde regelgeving hebt opgenomen, dient u ervoor te zorgen dat de relevante
informatie ook daadwerkelijk in uw dossier wordt opgenomen door nu de desbetreffende
vlaggen te selecteren. Bij twijfel adviseren wij u om de standaardoptie All fields, including
confidential test material (Alle velden inclusief vertrouwelijk testmateriaal) te selecteren.
ECHA zal de vertrouwelijkheid van de informatie en de meegeleverde motivaties
beoordelen. Meer informatie over de publicatie van delen van het dossier vindt u op de
ECHA-website onder http://echa.europa.eu/manuals.
3. Selecteer of de Annotations (Annotaties) moeten worden toegevoegd aan het dossier.
4. Selecteer en verifieer welke documenten en entiteiten worden opgenomen in uw dossier.
Hiertoe selecteert u in Entities list (Entiteitenlijst) de stofentiteit die voorafgegaan zal
worden door
. De documenten en entiteiten die aan de stof zijn gekoppeld, verschijnen
in het venster References to (Referenties naar); de op te nemen documenten zijn al
gecontroleerd. Bepaalde documenten, zoals rubriek 1.1, worden altijd in het dossier
opgenomen en kunnen in deze stap niet worden uitgesloten. Evenzo zullen sommige
documenten (afhankelijk van het type indiening) niet in de lijst te zien zijn en niet in het
dossier kunnen worden opgenomen omdat ze niet relevant zijn voor het geselecteerde type
indiening. Als u niet zeker weet welke informatie u moet opnemen, selecteert u Next
(Volgende) voor de standaardinstellingen voor dat type indiening.
5. Vul de koptekst van het dossier verder in door aanvullende administratieve
informatie in te voeren.
De informatie in de koptekst van het dossier is van essentieel belang op het moment dat de
bedrijfsregels worden gecheckt bij het indienen van uw dossier. Ontbrekende of onjuiste
informatie kan leiden tot afwijzing van uw indiening, waardoor u een nieuw dossier moet
aanmaken en indienen met de gecorrigeerde informatie. Voor meer informatie verwijzen wij
u naar de bijlage: Overzicht van de bedrijfsregels die door ECHA worden gecheckt bij het
indienen van dossiers.
In de volgende subhoofdstukken staat hoe u de administratieve informatie invult in de
koptekst van het dossier.

10.1. Administratieve informatie
Dossier name (Dossiernaam): Kies een naam voor uw dossier op basis waarvan u het dossier
eenvoudig kunt terugvinden in uw database.U wordt geadviseerd geen vertrouwelijke
informatie in de dossiernaam op te nemen; deze naam is zichtbaar voor iedereen met wie u
het dossier deelt.
Dossier submission remark (Opmerking bij het indienen van dossiers):Dit veld is optioneel en
kan worden gebruikt voor aanvullende opmerkingen over de redenen van indiening,
bijvoorbeeld waarom een bepaalde update nodig was.

10.1.1.

Soort indiening

Individuele registrant:Het selectievakje Joint submission (Gezamenlijke indiening) dient niet
te worden ingeschakeld als u met uw stof geen deel uitmaakt van een gezamenlijke indiening.
Lead Registrant (Hoofdregistrant): Het selectievakje Joint submission (Gezamenlijke
indiening) moet alleen worden ingeschakeld wanneer uw dossier wordt ingediend als het
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hoofddossier van een gezamenlijke indiening.Selecteer de desbetreffende selectievakjes als u
informatie indient namens de deelnemers, zoals Chemical safety report
(Chemischeveiligheidsrapport), Guidance on safe use (Richtsnoeren over veilig gebruik) en/of
Review by an assessor (Beoordeling door een beoordelaar).
Mederegistrant: Als u deelnemer bent aan een gezamenlijke indiening, selecteer dan een van
de twee deelnemersjablonen in stap 1 van de wizard voor het aanmaken van dossiers: Select
submission type for a substance (Selecteer de soort indiening voor een stof):



Member of a joint submission - general case (Deelnemer aan een gezamenlijke indiening –
algemeen);
Member of a joint submission - intermediates (Deelnemer aan een gezamenlijke indiening
– tussenproducten).

Als deelnemer aan een gezamenlijke indiening kunt u in het kopje van het dossier aangeven of
de informatie namens u wordt ingediend door de hoofdregistrant. Dit is van toepassing op
Chemical safety report (Chemischeveiligheidsrapport), Guidance on safe use (Richtsnoeren
over veilig gebruik) en Review by an assessor (Beoordeling door een beoordelaar).

10.1.2.

Hoeveelheidsklasse

Selecteer in het veld Tonnage band(s) of the registrant (Hoeveelheidsklasse(n) van de
registrant) uw eigen hoeveelheidsklasse. De hoeveelheidsklasse van de gezamenlijke indiening
wordt bepaald op grond van het type dossiersjabloon dat u hebt gekozen in stap 1 van de
wizard. Indien het dossier een gecombineerde indiening voor gebruik als niet-tussenproduct en
als tussenproduct is, geef dan ook de hoeveelheidsklasse van de tussenproducten aan.

10.1.3.

Specifieke indieningen

Bepaal of het dossier moet worden ingediend als eerste indiening of als een update van een
eerdere indiening.
Updates kunnen alleen in de volgende gevallen worden ingediend:



spontane update, wanneer u deze specifieke stof met succes hebt geregistreerd en u uw
dossier wilt bijwerken met nieuwe informatie;
update op verzoek, naar aanleiding van een gebrek dat tijdens de controle op technische
volledigheid (TCC) in uw eerdere indiening is geconstateerd, of naar aanleiding van een
verzoek of beschikking van het agentschap.

Dit wordt nader uitgelegd in de volgende hoofdstukken.

10.1.3.1.

Spontane update

Dien een spontane update in als u uw dossier op eigen initiatief wilt bijwerken om dit up-todate te houden, of als dit door het agentschap aangegeven is in een brief die naar uw REACHIT-account is verstuurd, bijv. een brief met betrekking tot een screeningscampagne. Geef in
het kopje van het dossier The submission is an update (De indiening is een update) aan en
vermeld het indieningsnummer van de laatste geslaagde indiening in het dienovereenkomstige
veld. Selecteer het vakje Spontaneous update (Spontane update). Selecteer uit de keuzelijst
een passende reden voor het bijwerken. Als u other (overig) selecteert, moet in het vrije
tekstveld een passende reden voor de update worden opgenomen. Als u meer dan één reden
voor het bijwerken van het dossier wilt aangeven, moet u voor elke reden een extra
herhaalbaar blok aanmaken. Vergeet niet dat er in alle groepen een Justification (Motivering)
moet worden opgegeven.
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10.1.3.2.

Update naar aanleiding van een gebrek geconstateerd in een
controle op volledigheid

Dien een update op verzoek in, als u uw dossier bijwerkt naar aanleiding van gebreken die
tijdens een controle op volledigheid in uw eerdere indiening zijn geconstateerd. Geef The
submission is an update (De indiening is een update) aan en vermeld in het
dienovereenkomstige veld het indieningsnummer van de indiening waarvoor tijdens de
controle op volledigheid gebreken zijn geconstateerd. Selecteer het vakje Further to a
request/decision from a regulatory body (Naar aanleiding van een verzoek/beschikking van
een regelgevende instantie) en vermeld in het veld Number (Nummer) het
communicatienummer.Het communicatienummer is te vinden in de brief inzake de gebreken
die tijdens een controle op volledigheid zijn geconstateerd, onder Belangrijke documenten in
REACH-IT.

10.1.3.3.

Update naar aanleiding van een verzoek door het agentschap

Dien een update op verzoek in als dit door het agentschap werd verzocht in een brief die naar
uw REACH-IT-account is verstuurd. Dit verzoek kan bijvoorbeeld leiden tot nieuwe
beoordelingsresultaten op basis van een nalevingscontrole, vertrouwelijkheidsverzoek etc.
Geef in het kopje van het dossier The submission is an update (De indiening is een update)
aan en vermeld het indieningsnummer van uw laatste geslaagde indiening in het
dienovereenkomstige veld. Selecteer het vakje Further to a request/decision from a regulatory
body (Naar aanleiding van een verzoek/beschikking van een regelgevende instantie) en
vermeld in het veld Number (Nummer) het communicatienummer dat aan het verzoek is
meegegeven door het agentschap dat het verzoek heeft ingediend.

10.1.4.

Dossierspecifieke informatie

Beoordeeld door een beoordelaar: Het selectievakje Reviewed by an assessor (Beoordeeld
door een beoordelaar) is niet verplicht, maar op grond van artikel 10, onder a) punt viii), geldt
dat als het dossier of delen daarvan is of zijn beoordeeld door een beoordelaar, dit hier moet
worden vermeld.
Vertrouwelijkheidsverzoeken: De opties Confidentiality claim on registration number
(Vertrouwelijkheidsverzoek inzake registratienummer) en Confidentiality claim on tonnage
band (Vertrouwelijkheidsverzoek inzake hoeveelheidsklasse) moeten worden geselecteerd als
u het verzoek wilt indienen om de relevante gegevens vertrouwelijk te houden.Het verzoek
dient vergezeld te gaan van een motivering.Voor dergelijke verzoeken kan een factuur worden
verstuurd.
De markering Confidentiality claim (Vertrouwelijkheidsverzoek) in het kopje van het dossier
moet telkens worden opgenomen wanneer het dossier opnieuw wordt ingediend. Zodra u uw
registratienummer hebt ontvangen, kunt u de vertrouwelijkheidsmarkering ook op het
registratienummer in IUCLID-rubriek 1.3 plaatsen. De markering blijft daar dan staan bij latere
updates.
Het selectievakje Confidentiality claim on the tonnage band (Vertrouwelijkheidsverzoek inzake
de hoeveelheidsklasse) is de enige plek in het dossier waar u kunt vragen om de
vertrouwelijke behandeling van de door u geregistreerde hoeveelheidsklasse. De
vertrouwelijkheidsmarkering in IUCLID-rubriek 3.2 heeft betrekking op de feitelijk
geproduceerde/ingevoerde hoeveelheid, hetgeen altijd als vertrouwelijke informatie wordt
behandeld.
Problemen met het gezamenlijk gebruik van gegevens: Wanneer u deelneemt aan een
gezamenlijke indiening met behulp van een door het agentschap verstrekt token naar
aanleiding van een „geschil over een gezamenlijke indiening”, is het verplicht om tijdens het
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aanmaken van het dossier het selectievakje Data sharing issues (Problemen met het
gezamenlijk gebruik van gegevens) in het kopje van het dossier aan te vinken. Geef in het
veld Justification (Motivering) een uitleg.
Wanneer het selectievakje Data Sharing Issues (Problemen met het gezamenlijk gebruik van
gegevens) in het kopje van het dossier is geselecteerd, kan de indiening niet gebaseerd zijn op
de gezamenlijk ingediende documenten: Richtsnoeren over veilig gebruik,
Chemischeveiligheidsrapport.
Vrijstelling van vergoeding (1-10 ton, bij niet voldoen aan criteria van bijlage III en
vrijwillige verstrekking van volledige bijlage VII): U kunt in het dossier voor de
hoeveelheidsklasse van 1-10 ton (met inbegrip van tussenproducten) alleen om een
vergoedingsvrijstelling vragen, als u of de hoofdregistrant van de gezamenlijke indiening
vrijwillig de volledige informatie verstrekt zoals aangegeven in bijlage VII van REACH en uw
stof een geleidelijk geïntegreerde stof is waarvan het risico laag wordt geacht (d.w.z. die niet
voldoet aan de criteria van bijlage III van REACH).
Zie ook hoofdstuk 9.10.1 Rubriek 14 Annex III criteria van dit document voor
achtergrondinformatie.
Om te kunnen verwijzen naar de volledige bijlage VII-gegevens van het hoofddossier moet u
voorafgaand overeenstemming hebben bereikt met de hoofdregistrant tijdens de
onderhandelingen over het gezamenlijk gebruik van gegevens. Als de hoofdindiening niet de
volledige bijlage VII omvat (bijvoorbeeld een hoofddossier met verlaagde
informatievereisten/uitsluitend fysisch-chemische informatie), kunt u als deelnemer de
informatie indienen als opt-out.
Wanneer de registrant een registratie indient met behulp van de sjabloon REACH
Registration 1 – 10 tonnes, physicochemical requirements (REACH-registratie 1-10 ton,
fysisch-chemische vereisten), heeft de registrant geen recht op vrijstelling van de
vergoeding.

10.1.4.1.

Verplichte informatie voor geïsoleerde tussenproducten

Als uw dossier betrekking heeft op een registratie van tussenproducten, dan moet een van de
vakjes of allebei de vakjes die verwijzen naar de gebruiksvoorwaarden worden ingeschakeld
overeenkomstig REACH-artikel 17 en 18.

10.2. Een dossier voor volledige opt-out aanmaken voor de registratie
van een deelnemer aan een gezamenlijke indiening na een
dispuut over gezamenlijk gebruik van gegevens
Indien ECHA u toegang verleent tot de gezamenlijke indiening na een dispuut, ontvangt u een
token waarmee u zich kunt inschrijven voor de gezamenlijke indiening. Bovendien moet u een
dossier voor volledige opt-out opstellen, d.w.z. een dossier dat volledig op uw eigen gegevens
is gebaseerd. Dit betekent dat uw dossier alle vereiste informatie voor de betreffende
hoeveelheidsklasse moet bevatten. Na het invullen van alle informatie in de relevante
rubrieken gaat u naar rubriek 14 - Opt-out information for REACH registration (Optoutinformatie voor REACH-registratie), en geeft u hier koppelingen naar alle informatie die
betrekking heeft op rubriek 2.1 - GHS en de eindpuntonderzoeksrecords in rubriek 4-7, d.w.z.
de informatie die gewoonlijk gezamenlijk wordt ingediend conform artikel 11 (zie hoofdstuk
9.10.2 van deze handleiding). Sommige rubrieken die verplicht zijn voor een volledig dossier
worden echter niet automatisch opgenomen in het IUCLID-dossier wanneer u de sjabloon voor
deelnemers aan een gezamenlijke indiening gebruikt. Dit betekent dat u sommige documenten
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handmatig moet selecteren om deze op te nemen in uw dossier. Voer de volgende stappen uit
om alle relevante informatie op te nemen:
1. Selecteer in de Dossier creation wizard (Wizard voor het aanmaken van een dossier) de
relevante sjabloon voor het dossier voor een gezamenlijke indiening en vink het
selectievakje Use advanced settings (Geavanceerde instellingen gebruiken) aan.
2. Ga verder in de Dossier creation wizard (Wizard voor het aanmaken van een dossier) tot de
stap Verify selected documents (Geselecteerde documenten controleren). In deze stap kunt
u handmatig de toepasselijke documenten in het dossier opnemen.
Sommige documenten in deze lijst zijn reeds voorgeselecteerd op basis van de
dossiersjabloon. Dit zijn de standaardrubrieken voor het dossier van deelnemers aan een
gezamenlijk indiening zonder opt-out en de opt-outrubrieken die zijn aangegeven in rubriek
14 (zie hoofdstuk 9.10.2 van deze handleiding). Eindpuntsamenvattingen zijn niet
voorgeselecteerd, maar moeten handmatig worden toegevoegd.
3. Selecteer de entiteit van de stofgegevensverzameling in het paneel Entities list
(Entiteitenlijst). Dan wordt het middelste paneel References to (Referenties naar) gevuld
met de documenten die aan die entiteit zijn gekoppeld.
4. In het paneel References to (Referenties naar) kunt u het tekstfilter bovenaan gebruiken
om het aantal zichtbare rubrieken te verlagen, en de rubrieken te beperken om de
gewenste documenten eenvoudiger te vinden.
5. Selecteer de toepasselijke documenten en controleer uw keuze in het onderste paneel Final
outcome (Eindresultaat).
6. Rond de aanmaak van het dossier af zoals gebruikelijk (zie voorgaande hoofdstukken).
Aangezien u in dit geval toegang krijgt tot de gezamenlijke indiening met behulp van een
token dat door het agentschap is verstrekt na een dispuut, moet u het selectievakje Data
sharing issues (Problemen met het gezamenlijk gebruik van gegeven) in het kopje van het
dossier aanvinken en een uitleg geven in het veld Justification (Motivering). Verdere
instructies zijn opgenomen in een bijlage van het besluit over uw dispuut.
7. Controleer dat de aanvullende documenten die u voor opname hebt geselecteerd in het
einddossier aanwezig zijn.

Meer informatie over de mogelijkheden en mechanismen van opting-out is te vinden in het
Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens, dat te vinden is op:
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

11. Een dossier exporteren
Om het exporteren te starten zoekt u eerst het dossier op in het navigatiepaneel van het
IUCLID-systeem. Zodra het dossier wordt weergegeven in de lijst met zoekresultaten, klikt u
erop met de rechtermuisknop, waarna u Export selecteert in het menu.
Zie de Help-functie in IUCLID voor meer informatie over de exportwizard.
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12. Een dossier indienen
Om een dossier bij ECHA in te dienen moet u zich met de gegevens van de indienende
juridische entiteit aanmelden bij REACH-IT, en de aanwijzingen opvolgen die daar voor uw
specifieke indieningstype worden gegeven.
REACH-IT is toegankelijk via de ECHA-website: http://www.echa.europa.eu/. U kunt ook
rechtstreeks naar de website van REACH-IT gaan: https://reach-it.echa.europa.eu/.

13. Een dossier bijwerken
Als u uw dossier moet bijwerken, is het niet nodig alle stofgegevens opnieuw te typen. U kunt
in plaats daarvan de informatie in uw stofgegevensverzameling bijwerken. Om de
stofgegevensverzameling bij te werken selecteert u deze in het navigatiepaneel, waarna u de
relevante gegevens invult of bijwerkt. Wanneer de gegevensverzameling klaar is, kunt u een
dossier aanmaken. Zie hiervoor de rubriek How to create a Dossier? (Een dossier aanmaken).
Zodra een registratiedossier is ingediend bij ECHA en is geaccepteerd voor verwerking, moet
elke herindiening van het dossier om technische redenen worden aangeduid als update. Dit is
de verantwoordelijkheid van de registrant. Als de informatie deel uitmaakt van de
gezamenlijke indiening, moet de hoofdregistrant de registratie namens de overige deelnemers
bijwerken.
Er zijn twee soorten updates voor een registratiedossier: update op verzoek en spontane
update. Wanneer u een dossier bijwerkt, raadpleeg dan hoofdstuk 10 van deze handleiding
Raadpleeg voor meer informatie over het bijwerken van een registratie het Richtsnoer voor
registratie, dat te vinden is op: http://www.echa.europa.eu/nl/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-reach.
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Annex 1. Overzicht van de bedrijfsregels die door ECHA
worden gecheckt bij het indienen van dossiers.
De bedrijfsregels zijn een stel vereisten waaraan voldaan moet worden voordat ECHA kan
bevestigen dat het dossier op de juiste wijze in behandeling kan worden genomen en dat de
voorgeschreven procedures met succes kunnen worden uitgevoerd. De bedrijfsregels zijn niet
bedoeld om de volledigheid of conformiteit van de verstrekte gegevens te beoordelen. Als de
indiening van het dossier op bedrijfsregelniveau mislukt, zal het dossier automatisch worden
verwijderd uit het systeem en is een nieuwe indiening vereist voordat de
regelgevingsprocessen in gang kunnen worden gezet. U kunt de uitkomst van de controle van
de bedrijfsgegevens bekijken in het indieningsrapport in REACH-IT.
Dit document leidt u door de basisvereisten voor het aanmaken van de
stofgegevensverzameling en de IUCLID-dossierheader. Daarnaast wordt aanbevolen om voor
de stofgegevensverzameling en ook voor het einddossier de validatieassistent-plug-in van
IUCLID te gebruiken voordat u deze exporteert uit IUCLID en indient in REACH-IT. Klik met de
rechtermuisknop op uw stofgegevensverzameling of op het dossier in het IUCLIDnavigatiepaneel en selecteer Validate (Valideren). Met behulp van deze plug-in kunt u de
meeste bedrijfsregels controleren. Bedenk echter wel dat de plug-in niet alle bij ECHA
gecontroleerde bedrijfsregels kan simuleren omdat sommige bedrijfsregels afhankelijk zijn van
informatie die in de databank van REACH-IT is opgeslagen.

Bedrijfsregels van toepassing op PPORD en op het registratiedossier (volledige
registratie, locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct, vervoerd geïsoleerd
tussenproduct)
Locatie
(IUCLID/REACH-IT)

Beschrijving regel

Relevantie

IUCLID
stofgegevensverzameling

Een REACH-dossier moet worden aangemaakt op basis van
een stofgegevensverzameling. Het kan niet worden
aangemaakt op basis van een mengsel of een
productgegevensverzameling.

Alle dossiertypen

IUCLID
rubriek 1.1 – Identificatie

In rubriek 1.1 moet een referentiestof zijn opgenomen

Alle dossiertypen

IUCLID
rubriek 1.1 – Identificatie;
rubriek 1.2 – Samenstelling

Elke referentiestof in rubriek 1.1 en 1.2 moet een
stofidentificator bevatten. Een acceptabele stofidentificator
is:
EG-/lijstnummer
CAS-nummer
IUPAC-naam

Alle dossiertypen

Elk EG-/lijstnummer dat wordt gedefinieerd in de rubrieken
1.1 en 1.2 van IUCLID, moet reeds aanwezig zijn in de EGinventaris van REACH-IT.
Indien u een referentiestof gebruikt om onbekende
bestanddelen/onzuiverheden te melden, dienen deze te
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worden „geïdentificeerd” door in het veld „IUPAC name”
(IUPAC-naam) „Unknown constituent/impurity”
(Onbekend(e) bestanddeel/onzuiverheid) in te vullen.
Indien gebruik wordt gemaakt van categorieën, is deze regel
van toepassing op alle stoffen die deel uitmaken van de
categorie.
IUCLID
rubriek 1.1 – Identificatie

De referentiestof moet worden gemarkeerd met behulp van
een van de volgende aanduidingen:
Stof met één bestanddeel
Stof met verscheidene bestanddelen
UVCB

Alle registratiedossiers
en PPORD

IUCLID
rubriek 1.1 – Identificatie

De waarde „Only representative” (Enige vertegenwoordiger)
als rol in de toeleveringsketen kan niet worden gemarkeerd
samen met de waarde „Manufacturer” (Fabrikant) of
„Importer” (Importeur). Voor iedere vertegenwoordigde
niet-EU-fabrikant zijn afzonderlijke rechtspersonen en
registraties/kennisgevingen vereist.

Alle registratiedossiers
en PPORD

IUCLID
rubriek 1.1 – Identificatie

Op een update-indiening moet u onder de referentiestof die
is toegekend aan de IUCLID-rubriek 1.1, altijd een EGnummer vermelden. Het EG-nummer moet overeenkomen
met het nummer dat is gebruikt in uw eerdere indieningen
voor deze stof. Als uw eerste indiening geen EG-nummer
bevatte, moet u het EG-nummer gebruiken dat in REACH-IT
voor deze stof is aangemaakt. In dit geval moet u naar
REACH-IT gaan en de EG-vermelding downloaden die in
REACH-IT voor uw stof is aangemaakt. Voer de EGvermelding in in uw IUCLID-installatie en ken deze toe aan
uw referentiestof.

Alle registratiedossiers
en PPORD – Updates

IUCLID
rubriek 1.2 – Samenstelling

In rubriek 1.2 moet ten minste één samenstelling worden
gedefinieerd. Tevens moet aan de volgende vereisten
worden voldaan:
Alle aangemaakte samenstellingen moeten ten minste één
bestanddeel bevatten.
Alle bestanddelen moeten worden gekoppeld aan een
referentiestof.

Alle dossiertypen

IUCLID
rubriek 1.2 – Samenstelling

Van alle samenstellingen die in rubriek 1.2 zijn aangemaakt,
moet het type samenstelling zijn aangegeven. Minstens één
van de samenstellingen in rubriek 1.2 moet overeenkomen
met de samenstelling van de door de registrant
vervaardigde/ingevoerde stof. Deze samenstelling moet
worden gemarkeerd als de „Legal entity composition of the
substance” (Rechtspersoon samenstelling van de stof).

Alle dossiertypen

Indien als type samenstelling „other” (overige) uit de lijst
wordt geselecteerd, dient de desbetreffende informatie te
worden opgenomen in het aangrenzende vrije tekstveld.
IUCLID
rubriek 1.1 – Identificatie;

Indien de stof wordt gedefinieerd als stof met één
bestanddeel, dan moet de „legal entity composition of the

Alle dossiertypen
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rubriek 1.2 – Samenstelling

substance” (rechtspersoon samenstelling van de stof) in
rubriek 1.2 dezelfde stofidentiteit hebben als de
referentiestof in rubriek 1.1.

IUCLID
rubriek 1.1 – Identificatie;
rubriek 1.2 – Samenstelling

Indien de stof wordt gedefinieerd als stof met verscheidene
bestanddelen, dan kan de referentiestof in rubriek 1.1 niet
gelijk zijn aan een van de bestanddelen die zijn gedefinieerd
in de eerste samenstelling van het type „legal entity
composition of the substance” (rechtspersoon samenstelling
van de stof) in rubriek 1.2.

Alle dossiertypen

IUCLID
rubriek 1.2 – Samenstelling

Van alle bestanddelen van een stof met verscheidene
bestanddelen of van een UVCB-stof moeten de specifieke
referentiestoffen zijn aangegeven.

Alle dossiertypen

IUCLID
rubriek 3.3 – Locaties

Wijs aan ieder record in rubriek 3.3 in IUCLID een locatie toe.
Ook dient u een contactadres voor de locatie op te geven;
de minimaal vereiste informatie is „Country” (Land).

Alle registratiedossiers
en PPORD

IUCLID
dossierheader

Zodra een referentienummer is toegekend aan een
registratie/kennisgeving, is het niet langer toegestaan een
andere eerste indiening voor dezelfde stof van dezelfde
rechtspersoon in te dienen. Indien u gegevens wilt
wijzigen/toevoegen, moet er een update worden ingediend.

Alle registratiedossiers
en PPORD

IUCLID
dossierheader

Updates kunnen in de volgende gevallen worden ingediend:
na de geslaagde registratie / kennisgeving van de
desbetreffende stof, nadat u een referentienummer hebt
ontvangen (spontane update);
naar aanleiding van een gebrek dat tijdens een technische
volledigheidscontrole (TCC) is geconstateerd (gevraagde
update);
naar aanleiding van een verzoek om nadere informatie door
het agentschap (spontane of gevraagde update als vermeld
in het verzoek).

Alle dossiertypen –
Updates

In alle andere gevallen is een eerste indiening vereist.
IUCLID
dossierheader

Indien u een spontane update wilt indienen, moet aan de
volgende voorwaarden worden voldaan:
Vink in de dossierheader de vakjes „The submission is an
update” (De indiening is een update) en „Spontaneous
update” (Spontane update) aan.
Voer het indieningsnummer van de laatste geslaagde
indiening in als het „Last submission number” (Laatste
indieningsnummer).
Selecteer een passende motivering voor de update door
eerst een blok aan te maken onder „Spontaneous update”
(Spontane update) en vervolgens een selectie te maken in
de keuzelijst. Indien u „other:” (overige:) hebt geselecteerd,
dient u de reden aan te geven in het aangrenzende vrije
tekstveld.

Alle registratiedossiers
en PPORD – Updates

IUCLID
dossierheader

Als u uw dossier wilt bijwerken naar aanleiding van een
gebrek dat tijdens een TCC is geconstateerd, moet u aan de
volgende voorwaarden voldoen:

Alle registratiedossiers
en PPORD – Updates
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Vink in de dossierheader de vakjes „The submission is an
update” (De indiening is een update) en „Further to a
request from a regulatory body” (Naar aanleiding van een
verzoek van een regelgevende instantie) aan.
Voer het indieningsnummer van het dossier dat niet door de
TCC is gekomen in als het „Last submission number” (Laatste
indieningsnummer).
Geef het annotatienummer op in het veld „Number”
(Nummer). Het annotatienummer is te vinden in REACH-IT
onder de Key documents (Belangrijke documenten) in de
brief die de motivatie voor de update bevat.
Een gevraagde update naar aanleiding van een gebrek dat
tijdens een TCC is geconstateerd, moet worden ingediend
binnen de opgegeven deadline. Indien u de deadline mist,
wordt er een besluit genomen op basis van de
oorspronkelijke indiening. Voor de desbetreffende stof kan
geen andere indiening worden gedaan totdat een definitief
besluit is doorgegeven aan de registrant.

IUCLID
dossierheader

Als u uw dossier wilt bijwerken naar aanleiding van een
verzoek door ECHA (behalve wanneer dit is naar aanleiding
van een gebrek dat tijdens een TCC aan de oppervlakte is
gekomen), dan moet u aan de volgende voorwaarden
voldoen:
Vink in de dossierheader de vakjes „The submission is an
update” (De indiening is een update) en „Further to a
request from a regulatory body” (Naar aanleiding van een
verzoek van een regelgevende instantie) aan.
Voer het indieningsnummer van de laatste geslaagde
indiening in als het „Last submission number” (Laatste
indieningsnummer).
Geef het annotatienummer op in het veld „Number”
(Nummer). Het annotatienummer is te vinden in REACH-IT
onder de Key documents (Belangrijke documenten) in de
brief die de motivatie voor de update bevat.

Alle registratiedossiers
en PPORD – Updates

IUCLID
rubriek 1.3 – Identificatoren

Wanneer een update wordt ingediend, moet in rubriek 1.3
in IUCLID een referentienummer worden vermeld. Als u een
dossier updatet omdat er tijdens een TCC een gebrek in uw
eerste indiening is geconstateerd, is er nog geen
referentienummer beschikbaar.

Alle registratiedossiers
en PPORD – Updates

IUCLID
dossiersjabloon

De in IUCLID gebruikte dossiersjabloon moet
corresponderen met het beoogde indieningstype in REACHIT.

Alle dossiertypen

IUCLID
dossierheader

Een wijziging van de rechtspersoon kan niet worden
doorgevoerd door indiening van een update van het dossier.
Administratieve wijzigingen in verband met de eigendom
van de registratie/kennisgeving moeten worden uitgevoerd
met behulp van de module „Legal entity change” (Wijziging
rechtspersoon) in REACH-IT.

Alle registratiedossiers
en PPORD – Updates

REACH-IT

Voor hetzelfde annotatienummer zijn geen parallelle

Alle registratiedossiers
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indieningen toegestaan. U kunt geen dossier indienen onder
vermelding van hetzelfde annotatienummer terwijl er nog
een ander dossier wordt verwerkt.

en PPORD – Updates

REACH-IT

Er kan geen nieuw dossier worden ingediend wanneer de
vorige indiening voor dezelfde stof nog wordt verwerkt.

Alle dossiertypen –
Updates

REACH-IT

Er kunnen geen indieningen worden gedaan vanaf het
account van een rechtspersoon waarvoor op het moment
van de indiening een wijzigingsproces
(samenvoegingsproces) gaande is.

Alle dossiertypen

De functie voor het wijzigen van een rechtspersoon is
beschikbaar in REACH-IT.
REACH-IT

Hetzelfde IUCLID-dossier kan niet meer dan één maal
worden ingediend.

Alle registratiedossiers
en PPORD

Bedrijfsregels van toepassing op de registratiedossiers (volledige registratie,
locatiegebonden geïsoleerd tussenproduct, vervoerd geïsoleerd tussenproduct)
IUCLID
rubriek 1.3 – Identificatoren

Bij het indienen van een update voor een eerder
aangemelde stof (NONS), moeten zowel het
registratienummer als het kennisgevingsnummer (NCDnummer) worden opgegeven.

Alle registratiedossiers

IUCLID
rubriek 1.1 – Identificatie;
rubriek 3.3 – Locaties

Wanneer „Manufacturer” (Fabrikant) is geselecteerd als rol
in de toeleveringsketen, dient ten minste één
vervaardigingslocatie te worden opgegeven in rubriek 3.3.
Daartoe dient u in rubriek 3.3 een record aan te maken en
een „Site” (Locatie) aan dit record toe te wijzen. Daarnaast
dient u ten minste één vervaardigingsgebruik uit
rubriek 3.5.1 toe te wijzen met behulp van het veld „Related
manufacture/own use” (Gerelateerde vervaardiging/eigen
gebruik).

Alle registratiedossiers

IUCLID
rubriek 1.1 – Identificatie;
rubriek 1.3 – Identificatoren

Het EG-nummer dat is opgenomen in IUCLID-rubriek 1.1
moet overeenkomen met het nummer dat is opgenomen in
het resultaat van uw eerdere informatieverzoek met
betrekking tot deze stof.

Alle registratiedossiers

IUCLID
stofgegevensverzameling

Wanneer u een categorie in het dossier wilt opnemen, dient
u het dossier aan te maken op basis van een
stofgegevensverzameling die aan de categorie is
toegewezen.

Alle registratiedossiers

IUCLID
rubriek 1.1 – Identificatie

Aan de referentiestof in rubriek 1.1 moet in het veld „IUPAC
Name” (IUPAC-naam) een chemische naam worden
toegekend.

Alle registratiedossiers

IUCLID
rubriek 1.2 – Samenstelling

In het hoofddossier moet ten minste één van de
samenstellingen in rubriek 1.2 worden gemarkeerd als
„Boundary composition of the substance”
(Grenssamenstelling van de stof). In deze samenstelling
moeten de collectief overeengekomen grenzen van de stof

Alle registratiedossiers
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worden omschreven.
IUCLID
rubriek 1.2 – Samenstelling

Voor UVCB-stoffen moeten voor alle samenstellingen die in
rubriek 1.2 zijn gemarkeerd als „Boundary composition of
the substance” (Grenssamenstelling van de stof), details
worden opgenomen over het bronmateriaal en het type
proces dat voor de productie is gehanteerd. Deze informatie
moet worden opgenomen in het veld „Description of
composition” (Beschrijving van samenstelling).

Alle registratiedossiers

IUCLID
rubriek 1.2 – Samenstelling

Vermeld voor alle bestanddelen, onzuiverheden en
additieven van een samenstelling die zijn aangeduid als
„Boundary composition of the substance”
(Grenssamenstelling van de stof), het volledige
concentratiebereik (laagste en hoogste waarde samen met
een maateenheid).

Alle registratiedossiers

IUCLID
rubriek 1.2 – Samenstelling

Alle onzuiverheden en additieven in samenstellingen die zijn
gemarkeerd als „Boundary composition of the substance”
(Grenssamenstelling van de stof), moeten worden
gekoppeld aan een referentiestof. De referentiestof moet
worden geïdentificeerd met behulp van een van de volgende
aanduidingen:
EG-/lijstnummer
CAS-nummer
IUPAC-naam

Alle registratiedossiers

IUCLID
rubriek 1.2 – Samenstelling

Voor samenstellingen die in rubriek 1.2 zijn aangeduid als
„Boundary composition of the substance”
(Grenssamenstelling van de stof), moet elk additief worden
geïdentificeerd door er een referentiestof aan toe te wijzen.
Indien beschikbaar, moet onder de referentiestof in de
daartoe bestemde velden informatie worden opgenomen
over de EG-, CAS- en/of IUPAC-identificatoren.

Alle registratiedossiers

IUCLID
rubriek 1.2 – Samenstelling;
rubriek 2.1 - GHS

Als u in rubriek 1.2 meerdere rechtspersoon samenstellingen
opgeeft, dan moeten deze allemaal worden toegewezen aan
het bijbehorende indelings- en etiketteringsrecord in
rubriek 2.1. Dit doet u door in het veld „Related
composition” (Gerelateerde samenstelling) in rubriek 2.1 te
klikken op de knop „Add” (Toevoegen).

Alle registratiedossiers

IUCLID
rubriek 2.1 - GHS

De indelings- en etiketteringsinformatie moet in de GHSopmaak worden opgenomen in rubriek 2.1.

Alle registratiedossiers

IUCLID
rubriek 2.1 - GHS

Voor elk blok „Specific concentration limit” (Specifieke
concentratiegrens) dat wordt aangemaakt in een indelingsen etiketteringsrecord in IUCLID-rubriek 2.1, moet ten
minste een van de twee velden onder „Concentration range
(%)” (Concentratiebereik (%)) worden ingevuld. Daarnaast
dient onder „Hazard categories” (Gevarencategorieën) ten
minste één selectie te worden gemaakt.

Alle registratiedossiers

Indien er geen indeling is opgenomen in een indelings- en
etiketteringsrecord, dan moet het selectievakje „Not
classified” (Niet ingedeeld) worden aangekruist en mogen er
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in dat record geen specifieke concentratiegrenzen worden
aangegeven.
IUCLID
rubriek 2.1 - GHS

Als de stof is ingedeeld, moeten er een „Hazard category”
(Gevarencategorie) en een „Hazard statement”
(Gevarenaanduiding) worden opgenomen, of moet er voor
elke gevarenklasse in IUCLID-rubriek 2.1 een „Reason for no
classification” (Reden voor geen indeling) worden
opgegeven.

Alle registratiedossiers

Indien de stof niet is ingedeeld, moet het selectievakje „Not
classified” (Niet ingedeeld) worden aangekruist en mag er in
dat record geen indeling worden opgenomen.
IUCLID
rubriek 2.1 - GHS

Indien de stof is ingedeeld, moet in IUCLID-rubriek 2.1 ten
minste één blok voor „Specific target organ toxicity – single”
(Specifieke doelorgaantoxiciteit – eenmalige blootstelling)
en „Specific target organ toxicity – repeated” (Specifieke
doelorgaantoxiciteit – herhaalde blootstelling) worden
opgenomen. Voor elk blok moeten een „Hazard category”
(Gevarencategorie), een „Hazard statement”
(Gevarenaanduiding) en de „Affected Organs” (Aangetaste
organen) worden vermeld, of moet een „Reason for no
classification” (Reden voor geen indeling) worden
opgenomen.

Alle registratiedossiers

Indien de stof niet is ingedeeld, moet het selectievakje „Not
classified” (Niet ingedeeld) worden aangekruist en mag er in
dat record geen indeling worden opgenomen.
IUCLID
rubriek 1.2 – Samenstelling;
rubriek 2.1 - GHS

Als u als hoofdregistrant in IUCLID-rubriek 2.1 meerdere
indelings- en etiketteringsrecords (C&L-records) opneemt,
dan moet elk van deze records in rubriek 1.2 worden
toegewezen aan de bijbehorende samenstelling van het type
„Boundary composition of the substance”
(Grenssamenstelling van de stof). Deze koppeling kunt u
aanmaken in het veld „Related composition” (Gerelateerde
samenstelling) in rubriek 2.1.

Alle registratiedossiers

IUCLID
rubriek 2.3 – PBT-beoordeling

Als er een chemischeveiligheidsrapport (CSR) voor uw
dossier vereist is, moet in rubriek 2.3 ook een samenvatting
van de PBT-beoordeling worden opgenomen. Maak een
selectie in het veld „PBT status” (PBT-status). Indien de optie
„PBT assessment does not apply” (PBT-beoordeling niet van
toepassing) wordt geselecteerd, moet dit worden
gemotiveerd. Indien er meerdere PBTbeoordelingssamenvattingen worden opgenomen, dienen
deze stuk voor stuk volledig te zijn.

Alle registratiedossiers

IUCLID
rubriek 1.2 – Samenstelling;
rubriek 2.3 – PBT-beoordeling

Wanneer er meerdere PBT-beoordelingssamenvattingen
worden opgenomen, dienen deze allemaal gekoppeld te zijn
aan de bijbehorende samenstelling van het type „Boundary
composition of the substance” (Grenssamenstelling van de
stof) via het veld „Assessed composition(s)” (Beoordeelde
samenstelling(en)) in rubriek 2.3.

Alle registratiedossiers
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IUCLID
rubriek 1.2 – Samenstelling;
rubriek 2.3 – PBT-beoordeling

Wanneer er in rubriek 1.2 meerdere samenstellingen
worden opgenomen, dienen deze allemaal gekoppeld te zijn
aan de bijbehorende PBT-beoordelingssamenvatting via het
veld „Assessed composition(s)” (Beoordeelde
samenstelling(en)) in rubriek 2.3.

IUCLID
rubriek 14 – Opt-out
information for REACH
registration (Optoutinformatie voor REACHregistratie)

Indien u ertoe besluit zelfstandig bepaalde of alle gegevens
in te dienen, bijv. door niet deel te nemen aan gezamenlijk
ingediende informatie, dan moet u voor elk stuk informatie
waarvoor u niet deelneemt, in rubriek 14 een gegevensblok
aanmaken. Voor elke opt-out moet in het daartoe bestemde
veld een motivering worden gegeven. Daarbij moeten de
bepalingen van artikel 11, lid 3 en artikel 19, lid 2 van REACH
worden gevolgd.

Alle registratiedossiers

IUCLID
dossierheader – „Data Sharing
Issues” (Problemen met het
gezamenlijk gebruik van
gegevens)

Wanneer u deelneemt aan een gezamenlijke indiening met
behulp van een door ECHA verstrekt token naar aanleiding
van een „geschil over een gezamenlijke indiening”, is het
verplicht om tijdens het aanmaken van het dossier het
selectievakje „Data sharing issues” (Problemen met het
gezamenlijk gebruik van gegevens) in de dossierheader aan
te vinken. Geef in het veld „Justification” (Motivering) een
uitleg.

Alle registratiedossiers

Wanneer het selectievakje „Data Sharing Issues” (Problemen
met het gezamenlijk gebruik van gegevens) in de
dossierheader is aangevinkt, mag de indiening niet
gebaseerd zijn op de gezamenlijk ingediende documenten
(Richtsnoer voor een veilig gebruik /
chemischeveiligheidsrapport).

IUCLID
dossiersjabloon;
REACH-IT

Als u een mederegistrantdossier wilt indienen, moet de
indienende rechtspersoon deel uit te maken van een
gezamenlijke indiening voor de stof.

Alle registratiedossiers

IUCLID
dossiersjabloon

De volgende IUCLID-sjablonen zijn uitsluitend van belang
voor mederegistranten:
REACH-registratie, deelnemer aan een gezamenlijke
indiening – algemeen.
REACH-registratie, deelnemer aan een gezamenlijke
indiening – tussenproducten.

Alle registratiedossiers

IUCLID
dossiersjabloon;
dossierheader

Als u deelneemt aan een gezamenlijke indiening voor die
stof, kunt u geen dossier indienen voor een hogere
hoeveelheidsklasse dan de maximumhoeveelheid voor die
gezamenlijke indiening (zoals gedefinieerd in de sjabloon
van het hoofddossier), tenzij u ervoor kiest niet deel te
nemen aan de gezamenlijke indiening. De
hoeveelheidsklasse van een gezamenlijke indiening kan
uitsluitend worden verhoogd indien de hoofdregistrant zijn
dossier bijwerkt.

Alle registratiedossiers

IUCLID
dossiersjabloon;

De hoofdregistrant van een gezamenlijke indiening kan de
hoeveelheidsklasse van de gezamenlijke indiening niet

Alle registratiedossiers
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verlagen, omdat de mederegistranten uitgaan van die
gegevens. Indien een dergelijke wijziging nodig is, moet u
contact met ECHA opnemen.
IUCLID
dossierheader:
rubriek 11 – Richtsnoer voor
veilig gebruik;
rubriek 13 –
Chemischeveiligheidsrapport

Als mederegistrant kunt u alleen het
chemischeveiligheidsrapport en/of het Richtsnoer voor veilig
gebruik, zoals opgenomen door de hoofdregistrant,
markeren indien deze laatste heeft bevestigd dat u het recht
hebt hiernaar te verwijzen.

Alle registratiedossiers

IUCLID
dossierheader:
rubriek 11 – Richtsnoer voor
veilig gebruik;
rubriek 13 –
Chemischeveiligheidsrapport

Wanneer u het hoofddossier updatet, verifieer dan of alle
documenten die u eerder gezamenlijk hebt ingediend
(chemischeveiligheidsrapport, Richtsnoer voor veilig
gebruik) juist zijn gemarkeerd in de dossierheader. Neem
contact op met ECHA indien een eerdere aanduiding van
gezamenlijke indiening onjuistheden bevat.

Alle registratiedossiers

IUCLID
stofgegevensverzameling;
dossierheader

Wanneer u een declareerbaar vertrouwelijkheidsverzoek in
het dossier opneemt, moet er een motivering in het daartoe
bestemde veld worden opgenomen.

Alle registratiedossiers

IUCLID
dossierheader

Een vergoedingsvrijstelling voor registraties in de
hoeveelheidsklasse voor volledige registratie van 1-10 ton,
kan uitsluitend worden toegekend indien alle op grond van
bijlage VII van REACH vereiste gegevens worden
opgenomen. Als de gezamenlijke indiening niet onder die
informatiedrempel valt, kan een mederegistrant derhalve
geen verzoek indienen voor vrijstelling van de vergoeding.

Alle registratiedossiers

IUCLID
dossierheader

Als hoofdregistrant voor de desbetreffende stof moet u
tijdens het doorlopen van de wizard voor het aanmaken van
dossiers in de dossierheader het selectievakje „Joint
submission” (Gezamenlijke indiening) aanvinken.

Alle registratiedossiers

IUCLID
dossierheader

Wanneer u naar aanleiding van een gebrek dat tijdens een
TCC is geconstateerd, een gevraagde update indient, is het
niet toegestaan een of meer van de volgende eigenschappen
te wijzigen:
Dossiersjabloon
Status binnen een gezamenlijke indiening (deel van een
gezamenlijke indiening of niet);
Hoeveelheidsklasse.

Alle registratiedossiers
– Updates

REACH-IT

Als u een stof aanmeldt of updatet als onderdeel van een
gezamenlijke indiening, dan moet de juiste naam van de
gezamenlijke indiening worden aangegeven in de
indieningswizard in REACH-IT.

Alle registratiedossiers

REACH-IT

Indien er een gezamenlijke indiening voor uw stof en
registratietype (volledig of tussenproduct) bestaat, dan
wordt u geacht uw dossier (eerste indiening of update) in te
dienen als onderdeel van die gezamenlijke indiening.

Alle registratiedossiers
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REACH-IT

Het is niet mogelijk een volledig registratiedossier in te
dienen als onderdeel van een gezamenlijke indiening die
alleen is aangemaakt voor gebruik als tussenproduct.

Alle registratiedossiers

REACH-IT

U kunt geen dossier indienen voor een gezamenlijke
indiening die reeds is verlopen. Er dient dan een nieuwe
gezamenlijke indiening te worden aangemaakt.

Alle registratiedossiers

REACH-IT

U kunt geen dossier bijwerken dat op dat moment is
gedeactiveerd of dat is ingetrokken.

Alle registratiedossiers

Bedrijfsregels van toepassing op PPORD-kennisgevingen
IUCLID
rubriek 1.1 –
Identificatie;
rubriek 3.3 – Locaties

Als u in IUCLID rubriek 1.1 aangeeft dat uw „Role in the supply
chain” (Rol in de toeleveringsketen) „Manufacturer” (Fabrikant) is,
dan moet u in rubriek 3.3 ten minste één productielocatie
opgeven. Daartoe dient u in rubriek 3.3 een record aan te maken
en een „Site” (Locatie) aan dit record toe te wijzen.

PPORD-kennisgevingen

IUCLID
Rubriek 1.8 –
Ontvangers

Aan elk record dat in rubriek 1.8 wordt opgenomen, moet een
rechtspersoon zijn toegewezen. De rechtspersoon moet een
contactadres bevatten, waarin op zijn minst een land is
opgenomen.

PPORD-kennisgevingen

IUCLID
rubriek 1.9 – PPORD

In rubriek 1.9 moeten een motivering worden opgenomen als u
een update-kennisgeving indient om uitbreiding van de PPORDvrijstelling aan te vragen.

PPORD-kennisgevingen

Bedrijfsregels van toepassing op volledige registratiedossiers
IUCLID
dossiersjabloon

Wanneer u een individuele registratie voor een niet-geleidelijk
geïntegreerde stof in de hoeveelheidsklasse van 1-10 ton indient,
is het niet toegestaan gebruik te maken van de sjabloon „REACH
Registration 1 – 10 tonnes, physicochemical requirements”
(REACH-registratie 1-10 ton, fysisch-chemische vereisten). Nietgeleidelijk geïntegreerde stoffen kunnen alleen voor 1-10 ton/jaar
worden aangemeld op basis van de volledige informatie
overeenkomstig bijlage VII van REACH, d.w.z. het gebruik van de
sjabloon voor standaardvereisten is verplicht.

Volledige registratie

IUCLID
dossiersjabloon;
dossierheader

Bij het indienen van een registratie met behulp van de sjabloon
„REACH Registration 1 – 10 tonnes, physicochemical
requirements” (REACH-registratie 1-10 ton, fysisch-chemische
vereisten), heeft de registrant geen recht op vrijstelling van de
vergoeding. Het selectievakje „Fee waiver”
(Vergoedingsvrijstelling) kan daarom niet worden aangevinkt. U
kunt in de hoeveelheidsklasse van 1-10 ton alleen om een
vergoedingsvrijstelling vragen als u de volledige informatie
verstrekt zoals aangegeven in bijlage VII van REACH.

Volledige registratie

IUCLID
dossiersjabloon;
dossierheader

U kunt de sjabloon „REACH Registration 1 – 10 tonnes,
physicochemical requirements” (REACH-registratie 1-10 ton,
fysisch-chemische vereisten) van het IUCLID-dossier niet
combineren met de hoeveelheidsklasse „Transported isolated
intermediates tonnage band over 1000 tonnes/year”

Volledige registratie
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(Hoeveelheidsklasse voor vervoerde geïsoleerde tussenproducten
van meer van 1 000 ton/jaar).
IUCLID
rubriek 1.1 –
Identificatie;
rubriek 3.5.6 Economische
levensduur

Downstreamgebruikers kunnen alleen een registratiedossier
indienen indien zij de producenten/importeurs van de voorwerpen
zijn (gedetailleerde criteria in artikel 7, lid 1 van REACH). Wanneer
in rubriek 1.1 onder „Role in the supply chain” (Rol in de
toeleveringsketen) alleen „Downstream user”
(Downstreamgebruiker) is geselecteerd, is het verplicht een
geïdentificeerd gebruik op te geven onder „Service life name”
(Naam economische levensduur) in rubriek 3.5.6.

Volledige registratie

Bedrijfsregels van toepassing op registratiedossiers voor tussenproducten
IUCLID
dossiersjabloon;
dossierheader

Wanneer u een dossier indient waarin een hoeveelheidsklasse
voor een tussenproduct wordt aangegeven (artikel 17 of 18), dan
kunt u niet „Downstream user” (Downstreamgebruiker) als „Role
in the supply chain” (Rol in de toeleveringsketen) selecteren.

Registratiedossiers voor
locatiegebonden
geïsoleerde
tussenproducten;
Registraties voor
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten

IUCLID
dossiersjabloon;
dossierheader

Wanneer u een individuele registratie voor een vervoerd
geïsoleerd tussenproduct indient, moet de in de dossierheader
geselecteerde hoeveelheidsklasse overeenkomen met de
dossiersjabloon. De volgende combinaties van sjabloon en
hoeveelheidsklasse zijn toegestaan:
De sjabloon „REACH Registration transported isolated
intermediate 1 – 1000 tonnes” (REACH-registratie, vervoerde
geïsoleerde tussenproducten 1-1 000 ton) + hoeveelheidsklasse
voor vervoerd geïsoleerd tussenproducten van 1-10 ton/jaar.
De sjabloon „REACH Registration transported isolated
intermediate 1 – 1000 tonnes” (REACH-registratie, vervoerde
geïsoleerde tussenproducten 1-1 000 ton) + hoeveelheidsklasse
voor vervoerd geïsoleerd tussenproducten van 10-1 000 ton/jaar.
De sjabloon „REACH Registration transported isolated
intermediate above 1000 tonnes” (REACH-registratie, vervoerde
geïsoleerde tussenproducten boven 1 000 ton) +
hoeveelheidsklasse voor vervoerd geïsoleerd tussenproducten van
meer dan 1 000 ton/jaar.

Registraties voor
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten
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Annex 2. Samenvatting van de controles op volledigheid die
door ECHA worden verricht op de ingediende dossiers
Deze bijlage bevat de elementen die op zijn minst moeten worden gerapporteerd in een
registratie- of PPORD-dossier. De hieronder beschreven controles geven geen indicatie van de
kwaliteit en conformiteit van het dossier. Controleer de dossierkwaliteitsassistent die is
opgenomen in de validatieassistent-plug-in voor IUCLID, alsmede de informatie die
beschikbaar is op de ECHA-website als u de kwaliteit en de consistentie van uw dossier wilt
vergroten18.
Bedenk ook dat de door ECHA verrichte controle op volledigheid een aantal controles kan
bevatten die niet in de lijst hieronder zijn opgenomen. Deze zijn bedoeld ter verificatie of alle
vereiste elementen zijn opgenomen en omvatten een handmatige controle van bepaalde
elementen in het dossier die niet automatisch kunnen worden bepaald. Dit kan in principe
leiden tot conclusies die afwijken van wat is aangegeven in deze bijlage. Voor meer informatie
over handmatige verificatie, zie: http://echa.europa.eu/manuals
Onderstaande controles zijn opgenomen in de validatieassistent-plug-in voor IUCLID. De
validatieassistent-plug-in omvat een meer gedetailleerde logica ten aanzien van wanneer
bepaalde regels worden geverifieerd. Dit wordt niet weergegeven in de onderstaande lijst
omdat dit het geheel te complex zou maken. Het wordt ten zeerste aanbevolen om bij het
opstellen van de stofgegevensverzameling en voor het einddossier de validatieassistent-plug-in
te gebruiken voordat u deze indient bij ECHA.
De volgende conventies zijn van toepassing en worden niet voor elk van de onderstaande
controles afzonderlijk vermeld:





Het aangrenzende tekstveld aangeduid als „other” (overige) moet worden ingevuld
wanneer u in een van de keuzelijsten de waarde other: (overige:) hebt geselecteerd.
Wanneer een controle geldt voor een herhaalbare veldstructuur, zoals een herhaalbaar blok
of een herhaalbare tabel: indien meerdere herhaalbare blokken of diverse tabelrijen
worden aangemaakt, moeten deze allemaal volledig zijn.
Een veld moet worden ingevuld wanneer dit betrekking heeft op een eenheid.

Het wordt aangeraden het hoofddeel van deze handleiding te raadplegen voor nadere
informatie over hoe u voor elk van onderstaande rubrieken informatie moet opgeven
overeenkomstig REACH.

IUCLID-rubriek

Controle

Relevantie

1.1 – Identificatie

Er moet ten minste één rol in de toeleveringsketen worden
geselecteerd.

PPORD en
registratie

1.1 – Identificatie

De stof moet worden geïdentificeerd door deze te koppelen
aan een referentiestof in rubriek 1.1.

PPORD en
registratie

1.1 – Identificatie

De referentiestof in rubriek 1.1 moet worden geïdentificeerd.
Ten minste één van de volgende gegevens moet worden
opgenomen:
-EG-nummer;
-CAS-nummer en CAS-naam;
-IUPAC-naam.

PPORD en
registratie

Stofidentificatie

18

http://echa.europa.eu/support/how-to-improve-your-dossier
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De identificatoren moeten worden opgenomen in de
overeenkomstige velden van de gekoppelde referentiestoffen.
1.1 – Identificatie

De referentiestof in rubriek 1.1 moet moleculaire en structurele
informatie bevatten.

PPORD en
registratie

Voor een stof met één bestanddeel moeten in de daartoe
bestemde velden de molecuulformule, het molecuulgewicht en
de structuurformule van de referentiestof worden aangegeven.
Voor een stof met verscheidene bestanddelen moeten in de
daartoe bestemde velden de molecuulformule, het
molecuulgewicht en de structuurformule van de referentiestof
worden aangegeven. Zo niet, dan moet in het veld „Remarks”
(Opmerkingen) een motivering worden opgenomen waarom
deze informatie niet is opgenomen.
Voor een UVCB-stof moeten in de daartoe bestemde velden de
molecuulformule en het molecuulgewicht van de referentiestof
worden aangegeven. Zo niet, dan moet in het veld „Remarks”
(Opmerkingen) een motivering worden opgenomen waarom
deze informatie niet is opgenomen.
1.2 – Samenstelling

Elk stof moet worden geïdentificeerd door ten minste één voor
de registrant specifieke samenstelling. Daartoe moet in
rubriek 1.2 ten minste één samenstellingsrecord van het type
„legal entity composition” (rechtspersoon samenstelling)
worden gedefinieerd. Alle rechtspersoon samenstellingen van
worden gecontroleerd op volledigheid. Overige
samenstellingstypes worden niet gecontroleerd, maar moeten
zo veel mogelijk worden ingevuld.

PPORD en
registratie

1.2 – Samenstelling

Elke samenstelling moet ten minste één waarde en
maateenheid voor de zuiverheidsgraad hebben.

PPORD en
registratie

1.2 – Samenstelling, bestanddelen

Voor elke samenstelling moet ten minste één bestanddeel
worden gedefinieerd. Alle bestanddelen moeten worden
geïdentificeerd door deze te koppelen aan een referentiestof.

PPORD en
registratie

1.2 – Samenstelling, bestanddelen

Elk bestanddeel moeten worden geïdentificeerd door ten
minste één van de volgende gegevens op te nemen:
-EG-nummer;
-CAS-nummer en CAS-naam;
-IUPAC-naam.

PPORD en
registratie

De identificatoren moeten worden opgenomen in de
bijbehorende velden van rubriek 1.2 met betrekking tot
referentiestoffen voor bestanddelen.
1.2 – Samenstelling, bestanddelen

De referentiestoffen van het bestanddeel in rubriek 1.2 moeten
moleculaire en structurele informatie bevatten.
Voor een stof met één bestanddeel of een stof met
verscheidene bestanddelen moeten in de daartoe bestemde
velden de molecuulformule, het molecuulgewicht en de
structuurformule van de referentiestof worden aangegeven.
Voor een UVCB-stof moeten in de daartoe bestemde velden de
molecuulformule en het molecuulgewicht van de referentiestof
worden aangegeven. Zo niet, dan moet in het bijbehorende
veld „Remarks” (Opmerkingen) een motivering worden
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opgenomen waarom deze informatie niet is opgenomen.
1.2 – Samenstelling, bestanddelen

Voor elk bestanddeel moet het volledige concentratiebereik
(laagste en hoogste waarde), samen met de maateenheid,
worden vermeld. Indien u een bestanddeel meldt met een
concentratie van exact 0% of 100%, moet u deze, samen met de
maateenheid, opnemen in het veld „Typical concentration”
(Gebruikelijke concentratie) en de velden voor
concentratiebereik leeg laten.

PPORD en
registratie

1.2 – Samenstelling, onzuiverheden

Elke onzuiverheid moet worden geïdentificeerd door ten minste
één van de volgende gegevens op te nemen:
-EG-nummer;
-CAS-nummer en CAS-naam;
-IUPAC-naam.

PPORD en
registratie

Voor onzuiverheden die niet kunnen worden geïdentificeerd
aan de hand van een van voornoemde identificatoren, moet de
formulering „unknown impurities” (onbekende onzuiverheden)
worden opgenomen in het veld „IUPAC name” (IUPAC-naam)
en moeten de aard, het aantal en de relatieve hoeveelheden
van de onzuiverheden zo veel mogelijk worden gespecificeerd
in het veld „Remarks” (Opmerkingen) van het
onzuiverhedenblok.
1.2 – Samenstelling, onzuiverheden

Voor elke onzuiverheid moet het volledige concentratiebereik
(laagste en hoogste waarde), samen met de maateenheid,
worden vermeld. Indien u de afwezigheid van een specifieke
onzuiverheid meldt, maak dan een koppeling met de
desbetreffende referentiestof en geef in het veld „Typical
concentration” (Gebruikelijke concentratie) de waarde „0” op,
samen met de maateenheid. Laat de velden voor
concentratiebereik leeg.

PPORD en
registratie

1.2 – Samenstelling, additieven

Elk additief moet worden geïdentificeerd door ten minste één
van de volgende gegevens op te nemen:
-EG-nummer;
-CAS-nummer en CAS-naam;
-IUPAC-naam.

PPORD en
registratie

De identificatoren moeten worden opgegeven in de
bijbehorende velden in rubriek 1.2 met betrekking tot
referentiestoffen voor additieven.
1.2 – Samenstelling, additieven

In de daartoe bestemde velden moeten van elke referentiestof
voor een additief de molecuulformule, het molecuulgewicht en
de structuurformule worden aangegeven. Zo niet, dan moet in
het veld „Remarks” (Opmerkingen) een motivering worden
opgenomen waarom deze informatie niet is opgenomen.

PPORD en
registratie

1.2 – Samenstelling, additieven

Voor elk additief moet het volledige concentratiebereik (laagste
en hoogste waarde), samen met de maateenheid, worden
vermeld. Indien u de afwezigheid van een specifiek additief
meldt, maak dan een koppeling met de desbetreffende
referentiestof en geef in het veld „Typical concentration”
(Gebruikelijke concentratie) de waarde „0” op, samen met de
maateenheid. Laat de velden voor concentratiebereik leeg.

PPORD en
registratie

1.2 – Samenstelling, additieven

Voor elk additief moet de stabiliserende functie worden
bevestigd door de desbetreffende waarde te selecteren, te
beginnen met „stabiliser” (stabilisator) in de keuzelijst
„Function” (Functie). Nadere details over het
stabilisatiemechanisme kunnen worden opgenomen onder

PPORD en
registratie
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„Details of function in composition” (Details van functie in
samenstelling).
1.2 – Samenstelling. stof met één
bestanddeel

Voor een stof met één bestanddeel wordt het
hoofdbestanddeel geacht binnen de samenstelling een
concentratie te hebben van ten minste 80%. Indien wordt
afgeweken van deze regel, moet er een motivering worden
opgenomen in het veld „Justification for deviations”
(Motivering voor afwijkingen), of er moet een gebruikelijke
concentratie worden opgegeven, samen met de maateenheid,
waaruit blijkt dat het hoofdbestanddeel doorgaans een
concentratie heeft van ten minste 80%.

PPORD en
registratie

1.2 – Samenstelling. stof met één
bestanddeel

Voor een stof met één bestanddeel worden de onzuiverheden
geacht binnen de samenstelling een concentratie te hebben van
ten hoogste 20%. Indien wordt afgeweken van deze regel, moet
er een motivering worden opgenomen in het veld „Justification
for deviations” (Motivering voor afwijkingen), of er moet een
gebruikelijke concentratie worden opgegeven, samen met de
maateenheid, waaruit blijkt dat de onzuiverheden doorgaans
een concentratie hebben van ten hoogste 20%.

PPORD en
registratie

1.2 – Samenstelling. stof met één
bestanddeel

Voor een stof met één bestanddeel wordt de samenstelling
geacht slechts één bestanddeel te bevatten. Indien wordt
afgeweken van deze regel, moet er een motivering worden
opgenomen in het veld „Justification for deviations”
(Motivering voor afwijkingen).

PPORD en
registratie

1.2 – Samenstelling. stof met
verscheidene bestanddelen

Voor een stof met verscheidene bestanddelen wordt het
hoofdbestanddeel geacht binnen de samenstelling een
concentratie te hebben van ten hoogste 80%
(concentratiebereik). Indien wordt afgeweken van deze regel,
moet er een motivering worden opgenomen in het veld
„Justification for deviations” (Motivering voor afwijkingen), of
er moet een gebruikelijke concentratie worden opgegeven,
samen met de maateenheid, waaruit blijkt dat het
hoofdbestanddeel doorgaans een concentratie heeft van ten
hoogste 80%.

PPORD en
registratie

1.2 – Samenstelling. stof met
verscheidene bestanddelen

Voor een stof met verscheidene bestanddelen worden de
onzuiverheden geacht binnen de samenstelling een
concentratie te hebben van ten hoogste 10%
(concentratiebereik). Indien wordt afgeweken van deze regel,
moet er een motivering worden opgenomen in het veld
„Justification for deviations” (Motivering voor afwijkingen), of
er moet een gebruikelijke concentratie worden opgegeven,
samen met de maateenheid, waaruit blijkt dat de
onzuiverheden doorgaans een concentratie hebben van ten
hoogste 10%.

PPORD en
registratie

1.2 – Samenstelling. stof met
verscheidene bestanddelen

Voor een stof met verscheidene bestanddelen wordt de
samenstelling geacht ten minste twee bestanddelen te
bevatten. Indien wordt afgeweken van deze regel, moet er een
motivering worden opgenomen in het veld „Justification for
deviations” (Motivering voor afwijkingen).

PPORD en
registratie

1.2 – Samenstelling, UVCB-stof

Voor UVCB-stoffen moeten voor de samenstelling specifieke
details over de bron van de stof en het gehanteerde proces
worden opgegeven in het veld „Description of composition”
(Beschrijving van samenstelling). Dit omvat onder meer:
- identiteit van de uitgangsmaterialen/bron (en verhouding);
- reactiestappen/-mechanismen;
- bedrijfsparameters van de fabriek (bijv. temperatuur, druk);
- gebruikte oplosmiddelen/reagentia;

PPORD en
registratie
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- details van eventuele reinigings-/zuiveringsstappen.
1.2 – Samenstelling, UVCB-stof

Voor UVCB-stoffen wordt verwacht dat elke samenstelling
wordt beschreven met andere bestanddelen dan de
referentiestof van rubriek 1.1. Alle afzonderlijke bestanddelen
die aanwezig zijn in een concentratie van meer dan 10 %, of die
van belang zijn voor een C&L- of PBT-beoordeling, moeten
afzonderlijk worden gerapporteerd. De overige bestanddelen
moeten, voor zover mogelijk, worden aangeduid als
afzonderlijke bestanddelen of als groepen van algemene
bestanddelen. UVCB-stoffen worden niet geacht onzuiverheden
te bevatten; alle bestanddelen moeten worden gerapporteerd
onder het kopje „Constituents” (Bestanddelen).

PPORD en
registratie

Indien het niet mogelijk is de afzonderlijke bestanddelen aan te
duiden, moet er een motivering worden opgenomen in het veld
„Justification for deviations” (Motivering voor afwijkingen).
1.4 – Analytische informatie

In rubriek 1.4 moet ten minste één record worden aangemaakt.
De tabel „Analytical determination” (Analytische bepaling)
moet ten minste één rij bevatten, en elke rij moet als volgt
worden ingevuld:
- er moet een selectie worden gemaakt uit de keuzelijst
„Purpose of analysis” (Doel van de analyse);
- er moet ten minste één waarde worden geselecteerd uit de
keuzelijst „Analysis type” (Type analyse);
- er moet een bijlage worden opgenomen in het veld „Attached
methods/results” (Bijgevoegde methoden/resultaten) of er
moet een methode/resultaat worden aangegeven door een
waarde te selecteren in het veld „Rationale for no results”
(Reden voor geen resultaten) en door nadere uitleg daarover te
geven in het veld „Justification” (Motivering).

PPORD;
registratie
uitgezonderd
artikel 17/18,
alleen voor
tussenproducten

In het veld „Analysis type” (Type analyse) kunnen meerdere
waarden worden geselecteerd; indien er meerdere waarden
worden geselecteerd, moeten in dezelfde rij de bijbehorende
resultaten of motiveringen worden opgenomen.
Er moeten analyseresultaten worden verstrekt voor ten minste
één identificatie- en één kwantificatiemethode, zoals
aangegeven in het veld „Purpose of analysis” (Doel van de
analyse).

Alleen PPORD
1.8 – Ontvangers

Indien de kennisgeving is verricht in samenwerking met de klant
(conform artikel 9 van REACH), dan moet dit worden
aangegeven in rubriek 1.8. Voor elk ontvangersrecord dat
wordt aangemaakt in rubriek 1.8, moet een rechtspersoon
worden gekoppeld in het veld „Naam” (Naam). In het
rechtspersoontabblad „Contact information” (Gegevens
contactpersoon) moet ook het adres van de contactpersoon
worden opgenomen. In ieder geval moeten het land en de
plaats van de ontvanger worden vermeld.

PPORD

1.9 – Onderzoek en ontwikkeling
gericht op producten en procedés

In de rubriek „Product and process orientated research and
development” (Onderzoek en ontwikkeling gericht op
producten en procedés) moet ten minste één record worden
opgenomen. Voor elke record moet de geschatte hoeveelheid,
samen met de maateenheid, worden vermeld.

PPORD

Annankatu 18, Postbus 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Het opstellen van registratie- en PPORD140 dossiers
Versie 4.0

Indeling en etikettering
2.1 – GHS

In rubriek 2.1 – GHS moet ten minste één record worden
aangemaakt.

Registratie, medeen hoofdregistrant
gezamenlijke
indiening.

2.1 – GHS

Elk GHS-record dat wordt aangemaakt, moet worden voorzien
van een volledig onderdeel „Classification” (Indeling):
-Voor elke gevarenklasse of -differentiatie moet een „Hazard
category” (Gevarencategorie), een „Hazard statement”
(Gevarenaanduiding) of een „Reason for no classification”
(Reden voor geen indeling) worden gegeven.
-Indien een indeling wordt opgegeven, moeten voor „Specific
target organ toxicity – single” (Specifieke doelorgaantoxiciteit –
eenmalige blootstelling) en „Specific target organ toxicity –
repeated” (Specifieke doelorgaantoxiciteit – herhaalde
blootstelling) ook de aangetaste organen worden opgenomen.

Registratie

2.1 – GHS

Elk GHS-record dat wordt aangemaakt, moet worden voorzien
van een volledig onderdeel „Labelling” (Etikettering):
- Er moet een keuze worden gemaakt in het veld „Signal word”
(Signaalwoord) onder „Labelling” (Etikettering).
- Indien er ten minste één „Hazard category”
(Gevarencategorie) is opgegeven in het blok „Classification”
(Indeling), dan moet er ook ten minste één gevarenaanduiding
worden opgegeven in het blok „Labelling” (Etikettering) van
datzelfde GHS-document. Om een gevarenaanduiding op te
nemen, moet u een blok aanmaken onder „Hazard statements”
(Gevarenaanduidingen) of „Additional labelling requirements”
(Aanvullende etiketteringsvereisten). Selecteer vervolgens de
juiste gevarenaanduiding of „CLP supplemental hazard
statement” (Aanvullende CLP-gevarenaanduiding).

Registratie

2.2 – DSD

Elk DSD-record dat wordt aangemaakt, moet worden voorzien
van een volledig onderdeel „Classification” (Indeling):
- Voor elk van de 15 gevarenklassen onder „Classification”
(Indeling) moet ten minste één indeling dan wel de reden voor
geen indeling worden opgegeven.
- Indien de stoffen een geharmoniseerde indeling en
etikettering hebben, selecteer dan in het veld „Status” (Status)
de waarde „67/548/EEC annex 1” (67/548/EEG bijlage 1) en
neem de overeenkomstige indelingen op onder „Classification”
(Indeling).

Registratie

2.2 – DSD

Elk DSD-record dat wordt aangemaakt, moet worden voorzien
van een volledig onderdeel „Labelling” (Etikettering):
- Indien er ten minste één indeling is opgegeven onder
„Classification” (Indeling), dan moet er ten minste één waarde
worden geselecteerd in het veld „Risk phrases”
(Waarschuwingszinnen) onder „Labelling” (Etikettering).
- Indien de stoffen een geharmoniseerde indeling en
etikettering hebben, selecteer dan in het veld „Status” (Status)
de waarde „67/548/EEC annex 1” (67/548/EEG bijlage 1) en
neem de overeenkomstige etiketteringen op onder „Labelling”
(Etikettering).

Registratie

Geschatte hoeveelheden en locaties
3.2 – Geschatte hoeveelheden

Op zijn minst moeten de geschatte hoeveelheden voor één jaar
worden opgegeven. Hiervoor moet een record worden
aangemaakt in rubriek 3.2. In elk record moeten het jaar en in
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ieder geval de totale vervaardigde of ingevoerde hoeveelheid
worden opgenomen.

alleen voor
tussenproducten

Als u in IUCLID rubriek 1.1 aangeeft dat uw „Role in the supply
chain” (Rol in de toeleveringsketen) „Manufacturer” (Fabrikant)
is, dan moet u in rubriek 3.3 ten minste één productielocatie
opgeven. Hiertoe moet u in rubriek 3.3 een record aanmaken,
dat u vervolgens koppelt aan een locatie. Van elke locatie moet
het contactadres worden opgegeven; daarbij moeten in ieder
geval de velden „Address” (Adres) , „Postal code” (Postcode),
„Town” (Plaatsnaam) en „Country” (Land) worden ingevuld.

PPORD en
registratie

Opmerking voor registratiedossiers: als u een locatie als
productielocatie wilt opgeven, dan moet u deze locatie in het
veld „Related manufacture/own use” (Gerelateerde
productie/eigen gebruik) koppelen aan ten minste één record
dat is aangemaakt in rubriek 3.5.1 – Productie.
3.3 – Sites (Locaties)

Elk locatierecord in rubriek 3.3 moet een gekoppelde locatie
bevatten. Voor elke locatie moeten de velden “Address”,
“Postal code”, “Town” en “Country” worden ingevuld.

PPORD en
registratie

Beschrijving van de levenscyclus
3.5 – Beschrijving van de levenscyclus

Er moet ten minste één gebruik in een van de volgende
rubrieken worden ingevuld:
3.5.2 – Formuleren of herverpakken
3.5.3 – Gebruik op industriële locaties
3.5.4 – Wijdverspreid gebruik door professionele werknemers
3.5.5 – Gebruik door consumenten
3.5.6 – Economische levensduur

Registratie
uitgezonderd
artikel 17/18,
alleen voor
tussenproducten

Indien er geen vormen van gebruik zijn aangeduid in een van de
bovenstaande rubrieken, moet een keuze worden gemaakt in
rubriek 3.5.0, in de keuzelijst „Justification for no uses
reported” (Motivering voor geen gebruik gerapporteerd).
3.5.1 – Fabricage

Voor elk record dat wordt aangemaakt in rubriek 3.5.1 –
Productie moet het veld „Manufacture name” (Productienaam)
worden ingevuld. Bovendien moeten er ten minste één
bijdragende activiteit/techniek voor het milieu en één
bijdragende activiteit/techniek voor werknemers worden
opgenomen en omschreven met de juiste codes voor
„Environmental release category” (Milieu-emissiecategorie) en
„Process category” (Procescategorie).

Registratie
uitgezonderd
artikel 17/18,
alleen voor
tussenproducten

3.5.2 – Formuleren of herverpakken

Voor elk record dat wordt aangemaakt in rubriek 3.5.2 –
Formuleren of herverpakken moeten de velden „Use name”
(Gebruiksnaam) en „Technical function of the substance during
formulation” (Technische functie van de stof tijdens
formulering) worden ingevuld. Bovendien moeten er ten minste
één bijdragende activiteit/techniek voor het milieu en één
bijdragende activiteit/techniek voor werknemers worden
opgenomen en omschreven met de juiste codes voor
„Environmental release category” (Milieu-emissiecategorie) en
„Process category” (Procescategorie).

Registratie
uitgezonderd
artikel 17/18,
alleen voor
tussenproducten

3.5.3 – Gebruik op industriële locaties

Voor elk record dat wordt aangemaakt in rubriek 3.5.3 –
Gebruik op industriële locaties moeten de velden „Use name”
(Gebruiksnaam), „Technical function of the substance during
use” (Technische functie van de stof tijdens gebruik) en
„Subsequent service life relevant to this use” (Latere
economische levensduur die relevant is voor dit gebruik)

Registratie
uitgezonderd
artikel 17/18,
alleen voor
tussenproducten
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worden ingevuld. Bovendien moeten er ten minste één
bijdragende activiteit/techniek voor het milieu en één
bijdragende activiteit/techniek voor werknemers worden
opgenomen en omschreven met de juiste codes voor
„Environmental release category” (Milieu-emissiecategorie) en
„Process category” (Procescategorie).
3.5.4 – Wijdverspreid gebruik door
professionele werknemers

Voor elk record dat wordt aangemaakt in rubriek 3.5.4 –
Wijdverbreid gebruik door professionele werknemers moeten
de velden „Use name” (Gebruiksnaam), „Technical function of
the substance during use” (Technische functie van de stof
tijdens gebruik) en „Subsequent service life relevant to this use”
(Latere economische levensduur die relevant is voor dit
gebruik) worden ingevuld. Bovendien moeten er ten minste één
bijdragende activiteit/techniek voor het milieu en één
bijdragende activiteit/techniek voor werknemers worden
opgenomen en omschreven met de juiste codes voor
„Environmental release category” (Milieu-emissiecategorie) en
„Process category” (Procescategorie).

Registratie
uitgezonderd
artikel 17/18,
alleen voor
tussenproducten

3.5.5 – Gebruik door consumenten

Voor elk record dat wordt aangemaakt in rubriek 3.5.5 –
Gebruik door consumenten moeten de velden „Use name”
(Gebruiksnaam), „Technical function of the substance during
use” (Technische functie van de stof tijdens gebruik) en
„Subsequent service life relevant to this use” (Latere
economische levensduur die relevant is voor dit gebruik)
worden ingevuld. Bovendien moeten er ten minste één
bijdragende activiteit/techniek voor het milieu en één
bijdragende activiteit/techniek voor consumenten worden
opgenomen en omschreven met de juiste codes voor
„Environmental release category” (Milieu-emissiecategorie) en
„Product category” (Productcategorie).

Registratie
uitgezonderd
artikel 17/18,
alleen voor
tussenproducten

3.5.6 – Economische levensduur

Voor elk record dat wordt aangemaakt in rubriek 3.5.6 –
Economische levensduur moeten de velden „Service life name”
(Naam economische levensduur) en „Technical function of the
substance during use” (Technische functie van de stof tijdens
gebruik) worden ingevuld. Bovendien moeten er ten minste één
bijdragende activiteit/techniek voor het milieu en één
bijdragende activiteit/techniek voor consumenten of
werknemers worden opgenomen en omschreven met de juiste
codes voor „Environmental release category” (Milieuemissiecategorie) en „Article category” (Voorwerpcategorie)
dan wel „Process category” (Procescategorie).

Registratie
uitgezonderd
artikel 17/18,
alleen voor
tussenproducten

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

Indien onder het kopje „Use takes place under rigorously
contained conditions” (Gebruik vindt plaats onder strikt
gecontroleerde omstandigheden) het selectievakje „Rigorously
contained system with strict control for manual interventions”
(Strikt gecontroleerd systeem met strikte controle voor
handmatige interventie) is aangevinkt, dan moeten nadere
details ter onderbouwing van deze bewering worden verstrekt.
Hiertoe moet het veld „Description of non-technical means for
strict controls” (Omschrijving van niet-technische middelen
voor strikte controles) worden ingevuld.

Registratie
uitgezonderd
artikel 17/18,
alleen voor
tussenproducten.
Geldt voor alle
hoofddossiers
voor gezamenlijke
indiening, die de
CSR voor de
gezamenlijke
indiening
opgeven.

Bovendien moet, afhankelijk van uw keuze in het veld
„Registration/Notification status for the use” (Registratie/kennisgevingsstatus voor het gebruik), de volgende informatie
worden opgegeven:
Voor gebruik (als tussenproduct) geregistreerd overeenkomstig
artikel 10 van REACH, met een totale vervaardigde/ingevoerde
hoeveelheid van minder dan 10 ton/jaar per registrant, moet
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het veld „Technical means for rigorous containment and strict
control for manual intervention” (Technische middelen voor
strikte controle en strikte controle op handmatige interventie)
(onder hetzelfde kopje) worden ingevuld.
Voor gebruik (als tussenproduct) geregistreerd overeenkomstig
artikel 10 van REACH, met een totale vervaardigde/ingevoerde
hoeveelheid van gelijk aan of meer dan 10 ton/jaar per
registrant (of geen selectie), moet in het tabblad „Contributing
scenario for the workers” (Bijdragend scenario voor de
werknemers) een blok met bijdragende scenario's worden
aangemaakt, en moet onder het kopje „Technical and
organisational conditions and measures” (Technische en
organisatorische omstandigheden en maatregelen) een blok
worden aangemaakt en informatie worden opgenomen in het
veld „Technical means for rigorous containment and strict
control for manual intervention” (Technische middelen voor
strikte controle en strikte controle op handmatige interventie).
3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

Indien onder „Use takes place under rigorously contained
conditions” (Gebruik vindt plaats onder strikt gecontroleerde
omstandigheden) het selectievakje „Rigorously contained
system with minimisation of release to the environment” (Strikt
gecontroleerd systeem met minimale lozing in het milieu) is
aangevinkt, dan moeten nadere details ter onderbouwing van
deze bewering worden verstrekt. Hiertoe moet het veld
„Description of non-technical means for strict controls”
(Omschrijving van niet-technische middelen voor strikte
controles) worden ingevuld.
Bovendien moet, afhankelijk van uw keuze in het veld
„Registration/Notification status for the use” (Registratie/kennisgevingsstatus voor het gebruik), de volgende informatie
worden opgegeven:
Voor gebruik (als tussenproduct) geregistreerd overeenkomstig
artikel 10 van REACH, met een totale vervaardigde/ingevoerde
hoeveelheid van minder dan 10 ton/jaar per registrant, moet
het veld „Technologies to minimise emissions” (Technologieën
ter minimalisering van de emissie) (onder hetzelfde kopje)
worden ingevuld.

Registratie
uitgezonderd
artikel 17/18,
alleen voor
tussenproducten.
Geldt voor alle
hoofddossiers
voor gezamenlijke
indiening, die de
CSR voor de
gezamenlijke
indiening
opgeven.

Voor gebruik (als tussenproduct) geregistreerd overeenkomstig
artikel 10 van REACH, met een totale vervaardigde/ingevoerde
hoeveelheid van gelijk aan of meer dan 10 ton/jaar per
registrant (of geen selectie), moet in het tabblad „Contributing
scenario for the environment (related to workers activities)”
(Bijdragend scenario voor het milieu (in verband met
werkzaamheden werknemers)) een blok met bijdragende
scenario's worden aangemaakt, en moet onder het kopje
„Technical and organisational conditions and measures”
(Technische en organisatorische omstandigheden en
maatregelen) een blok worden aangemaakt en informatie
worden opgenomen in het veld „Technologies to minimise
emissions” (Technologieën ter minimalisering van de emissie).

Eindpuntonderzoeksrecord - algemeen
4 – 7, Administratieve gegevens

Het eindpunt dat in het onderzoeksrecord wordt behandeld,
moet worden aangegeven.

Registratie

4 – 7, Administratieve gegevens

Elk opgegeven eindpuntonderzoeksrecord moet worden

Registratie
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aangeduid als onderzoekssamenvatting, weglating van
gegevens of testvoorstel.
- Indien u een (uitgebreide) onderzoekssamenvatting wilt
indienen, maak dan een keuze in het veld „Adequacy of study”
(Adequaatheid van het onderzoek) en vul voor dit eindpunt alle
relevante velden in onder „Administrative data”
(Administratieve gegevens), „Data source” (Gegevensbron),
„Materials and methods” (Materialen en methoden) en
„Results and discussion” (Resultaten en discussie). Alle
eindpuntonderzoeksrecords in rubrieken die overeenkomen
met de REACH-bijlagen die worden aangeduid als primair
onderzoek of als bewijskracht, zijn onderworpen aan een
volledige controle op volledigheid. De overige
onderzoekssamenvattingen moeten zo veel mogelijk worden
ingevuld.
- Indien u een gegevensvrijstelling wilt indienen, maak dan een
keuze in het veld „Data waiving” (Weglating van gegevens) en
neem een motivering op in het veld „Justification for data
waiving” (Motivering voor weglating van gegevens).
- Indien u een testvoorstel wilt indienen, selecteer dan
„experimental study planned” (experimenteel onderzoek
gepland) of „experimental study planned (based on readacross)” (experimentele studie gepland (op basis van „readacross”)) in het veld „Type of information” (Soort informatie) en
vermeld daar de informatie of het richtsnoer en het
testmateriaal van de geplande test.
4 – 7, Administratieve gegevens

Een eindpuntonderzoeksrecord kan niet tegelijkertijd weglating
van gegevens, een testvoorstel en/of een
onderzoekssamenvatting zijn. Bijgevolg kunt u niet in hetzelfde
eindpuntonderzoeksrecord een keuze maken in het veld „Data
waiving” (Weglating van gegevens), in het veld „Type of
information” (Soort informatie) de waarde „experimental study
planned” (experimenteel onderzoek gepland) dan wel
„experimental study planned (based on read-across)”
(experimentele studie gepland (op basis van „read-across”))
selecteren, en/of een keuze maken in het veld „Adequacy of
study” (Adequaatheid van het onderzoek).

Registratie

4 – 7, Administratieve gegevens

Indien u een gegevensvrijstelling wilt indienen, dan moet de
motivering voor het weglaten van de informatievereiste
worden aangegeven in het veld „Data waiving” (Weglating van
gegevens) en moet een passende motivering in het veld
„Justification for data waiving” (Motivering voor weglating van
gegevens) worden geselecteerd. Indien geen van de
beschikbare motiveringen in de keuzelijst van toepassing is,
selecteer dan „other:” (overige:) en neem de motivering op in
het aangrenzende lege tekstveld.

Registratie:
weglating van
gegevens

4 – 7, Administratieve gegevens

Op grond van rubriek 3.1 van bijlage XI van REACH kan
vrijstelling op basis van blootstelling alleen worden ingediend
voor informatie die vereist is ingevolge bijlage IX en X van
REACH, en in rubriek 8.6 en 8.7 van bijlage VIII.
Eindpuntonderzoeksrecords in andere eindpunten mogen in
het veld „Data waiving” (Weglating van gegevens) niet de
selectie „exposure considerations” (overwegingen betreffende
blootstelling) hebben.

Registratie:
weglating van
gegevens

4 – 7, Administratieve gegevens

Een testvoorstel mag alleen worden ingediend voor informatie
die vereist is op grond van bijlage IX en X van REACH.

Registratie:
testvoorstel

4 – 7, Administratieve gegevens

In een testvoorstel inzake gewervelde dieren moeten de
overwegingen worden vastgelegd waarom de door REACH

Registratie:
testvoorstel
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geboden aanpassingsmogelijkheden niet kunnen worden
gebruikt om aan de informatievereiste te voldoen. De
informatie moet worden opgenomen in het veld „Justification
for type of information” (Motivering voor soort informatie) en
wordt gepubliceerd op de ECHA-website. Wij raden u aan de
tekstsjabloon voor het veld te gebruiken om ervoor te zorgen
dat alle relevante informatie wordt opgenomen.
4 – 7, Administratieve gegevens

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet het veld „Type of information” (Soort
informatie) worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

4 – 7, Administratieve gegevens

Voor elk record voor primair onderzoek of bewijskracht
waarvoor als informatiesoort „(Q)SAR” staat aangegeven, moet
adequate en betrouwbare documentatie van de gehanteerde
methode worden ingediend. De documentatie moet worden
ingevoegd in het veld „Justification for type of information”
(Motivering voor soort informatie) met behulp van de
beschikbare sjabloon voor vrije tekst, dan wel worden
aangehecht in de tabel „Attached justification” (Bijgevoegde
motivering).

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht;
QSAR

In het geval dat sommige delen van de documentatie (QMRF)
meer van toepassing zijn dan een eindpuntonderzoeksrecord,
neem dan in de tabel „Cross-reference” (Kruisverwijzing) een
koppeling op naar het record waarin de gemeenschappelijke
documentatie is bijgevoegd en vermeld in het veld
„Reason/purpose” (Reden/doel) het soort document. De
specifieke informatie voor elke voorspelling moet echter altijd
afzonderlijk voor elk (Q)SAR-record worden opgenomen.
4 – 7, Administratieve gegevens

De administratieve gegevens zijn niet volledig. Voor elk record
voor primair onderzoek of bewijskracht dat in het veld „Type of
information” (Soort informatie) is gemarkeerd als „readacross”, moet de voor het eindpunt specifieke motivering voor
de „read-across”-aanpak worden opgenomen in het veld
„Justification for type of information” (Motivering voor soort
informatie). Het veld bevat sjablonen voor vrije tekst ter
ondersteuning van de documentatie van de motivering.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht;
„read-across”

Bovendien kan er in het veld „Attached justification”
(Bijgevoegde motivering) verdere informatie ter ondersteuning
van de „read-across”-aanpak worden opgenomen. Neem als u
wilt verwijzen naar ondersteunende documentatie elders in de
gegevensverzameling, in de tabel „Cross-reference”
(Kruisverwijzing) een koppeling op naar het/de record(s) waarin
deze informatie is opgenomen en geef in het veld
„Reason/purpose” (Reden/doel) aan naar welk soort informatie
wordt verwezen.
4 – 7, Administratieve gegevens

Voor elk record voor primair onderzoek of bewijskracht dat in
het veld „Type of information” (Soort informatie) is aangeduid
als „read-across from supporting substance (structural
analogue or surrogate)” („read-across” van ondersteunende
stof (structurele analogie of surrogaat)), moet(en) het/de
broneindpuntonderzoeksrecord(s) worden opgenomen.
Daartoe moet in dezelfde rubriek ten minste één ander
eindpuntonderzoeksrecord aanwezig zijn waarvan de waarde
voor „Adequacy of study” (Adequaatheid van het onderzoek)
staat ingesteld op „key study” (primair onderzoek) of „weight of
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evidence” (bewijskracht) en dat het brononderzoek bevat
waarop het „read-across”-doelrecord is gebaseerd. Het „readacross”-record moet naar elk broneindpuntonderzoeksrecord
verwijzen via de tabel „Cross-reference” (Kruisverwijzing).
4 – 7, Administratieve gegevens

Indien in het veld „Type of information” (Soort informatie) ten
minste één record voor primair onderzoek of bewijskracht staat
aangeduid als „read-across based on grouping of substances
(category approach)” („read-across” op basis van groepering
van stoffen (categoriebenadering)), moet ten minste één
categorieobject worden gekoppeld aan de stof. In elke
categorie moet informatie over de categoriehypothese, het
toepassingsgebied en de categorie-onderbouwing worden
opgenomen in het veld „Category rationale” (Motivering voor
de categorie) of worden opgenomen als bijlage onder „Reports”
(Rapporten). Daarnaast moeten de categorieleden worden
gekoppeld aan de categoriedocumenten in de lijst.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht;
„read-across”

4 – 7, Administratieve gegevens

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet het veld „Reliability” (Betrouwbaarheid)
worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

4 – 7, Gegevensbron

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet de tabel „Reference” (Referentie) worden
ingevuld. Voor elke referentie moet altijd het „Year” (Jaar) of de
„Report date” (Rapportdatum) worden opgegeven. Daarnaast
moet ten minste de volgende informatie worden opgenomen:

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

- Als de gegevens uit een onderzoeksrapport afkomstig zijn,
moeten het veld „Testing laboratory” (Testlaboratorium) (met
het volledige adres van het testlaboratorium, inclusief
plaatsnaam en land) en daarnaast het rapportnummer, het
nummer van het bedrijfsonderzoek of de titel worden ingevuld.
- Als de gegevens uit een bedrijf afkomstig zijn, moet het veld
“Report no.” of het veld “Company study no.” worden ingevuld.
Bovendien moet er informatie worden opgenomen onder
„Author” (Auteur), „Owner company” (Eigenaar bedrijf) en/of
„Title” (Titel).
- Als de gegevens uit een literatuurbron komen, moet het veld
“Bibliographic source” worden ingevuld. Er moet voldoende
informatie worden verstrekt om de literatuurbron te kunnen
achterhalen.
5 – 7, Gegevensbron

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), en waarvan is aangegeven dat het onderzoek
voldoet aan GLP, moeten de contactgegevens van het
testlaboratorium worden opgegeven. Daartoe moet ten minste
één vermelding in de tabel „Reference" (Referentie) in het veld
„Testing laboratory” (Testlaboratorium) informatie bevatten
over de naam, het adres en het land.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

4 – 7, Gegevensbron

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet het veld „Data access” (Toegang tot
gegevens) worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Selecteert u „data submitter has permission to refer”
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(gegevensindiener heeft toestemming om te verwijzen), dan
moet u in het aangrenzende veld overeenkomstig de instructies
die u van ECHA hebt ontvangen, de verklaring invoeren, samen
met de toestemming om te verwijzen.
4 – 7, Materialen en methoden

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), of dat is aangeduid als testvoorstel, moet het in
het onderzoek gebruikte (of te gebruiken) testrichtsnoer
worden aangegeven in het veld „Guideline” (Richtsnoer) van de
tabel „Test guideline” (Testrichtsnoer). Indien u meerdere rijen
toevoegt, dan moet voor elk van die rijen het richtsnoer
worden gespecificeerd. Indien het gehanteerde testrichtsnoer
niet wordt gevonden in de keuzelijst, selecteer dan „other:”
(overige:) en neem de informatie over het richtsnoer op in het
aangrenzende lege tekstveld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht;
testvoorstel

Als er geen testrichtsnoer kan worden gespecificeerd (bijv.
omdat het onderzoek geen richtsnoer heeft of omdat (Q)SAR is
toegepast), moet u in het veld „Principles of method if other
than guideline” (Beginselen van de methode indien anders dan
het richtsnoer) een omschrijving van de beginselen van het
testprotocol of de methode opnemen.
5 – 7, Materialen en methoden

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet het veld „GLP compliance” (Naleving GLP)
worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

4 – 7, Materialen en methoden

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), of dat is aangeduid als testvoorstel, moet het in
het onderzoek gebruikte (of te gebruiken) testmateriaal worden
aangeduid door een koppeling te maken naar een
testmateriaalinformatierecord (TMI-record) in de tabel „Test
guideline” (Testrichtsnoer).

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht;
testvoorstel

Het TMI-record moet voldoende informatie bevatten om inzicht
te bieden in de identiteit van de geteste stof. Onder
„Composition” (Samenstelling) moet ten minste één
bestanddeel worden gerapporteerd. Elk aangemaakt
bestanddeel moet ten minste één van de volgende
identificatoren in de daartoe bestemde velden bevatten: EGnummer, CAS-nummer, IUPAC-naam.
Voor een „read-across”-doelrecord moet het testmateriaal
verwijzen naar het doel van de „read-across”-aanpak.

Eindpuntonderzoeksrecord – rubriek 4
4.2 – Smeltpunt/vriespunt
4.3 – Kookpunt
4.4 – Dichtheid
4.5 – Korrelgrootte
4.6 – Dampspanning
4.7 – Verdelingscoëfficiënt
4.8 – Oplosbaarheid in water
4.11 – Vlampunt
4.22 – Viscositeit

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek), moet onder „Materials and
method” (Materialen en methoden) het soort methode worden
aangegeven.

Registratie:
primair onderzoek

4.1 – Voorkomen/fysieke

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key

Registratie: record

Annankatu 18, Postbus 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Het opstellen van registratie- en PPORD148 dossiers
Versie 4.0

toestand/kleur, resultaten en
discussie

study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet het veld „Physical state at 20ºC and 1013
hPa” (Fysische toestand bij 20 ºC en 1013 hPa) worden
ingevuld. Indien relevant, moet bovendien het veld „Form”
(Formulier) worden ingevuld.

voor primair
onderzoek of
bewijskracht

4.2 – Smelt-/vriespunt, resultaten en
discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet ten minste een van de velden
„Melt./Freez. pt.” (Smelt-/vriespunt), „Decomp. temp.”
(Ontledingstemperatuur) of „Subl. temp”
(Sublimatietemperatuur) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
4.3 – Kookpunt, resultaten en
discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten de velden „Boiling. pt.” (Kookpunt) en
„Atm. pressure” (Luchtdruk) of de velden „Decomposition”
(Ontleding) en „Decompositie” (Ontledingstemperatuur)
worden ingevuld, samen met de maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
4.4 – Dichtheid, resultaten en
discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten de velden „Type” (Type), „Density”
(Dichtheid) en „Temp.” (Temperatuur) worden ingevuld, samen
met de maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
4.5 – Korrelgrootteverdeling,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet ten minste een van de tabellen „Particle
size” (Korrelgrootte) of „Particle size distribution at different
passages” (Korrelgrootteverdeling tijdens verschillende fasen)
worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

In de tabel „Particle size” (Korrelgrootte) moeten de velden
„Percentile” (Percentiel), „Mean” (Gemiddelde) en „St. dev.”
(Standaarddeviatie) worden ingevuld, samen met de
maateenheid. In de tabel „Particle size distribution at different
passages” (Korrelgrootteverdeling tijdens verschillende fasen)
moeten de velden „No.” (Aantal), „Size” (Grootte) en
„Distribution” (Verdeling) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.
Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat) van de bijbehorende tabel.
4.6 – Dampspanning, resultaten en
discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten de velden „Vapour pressure”
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149

bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
4.7 – Verdelingscoëfficiënt, resultaten
en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten de velden „Type” (Type), „Partition
coefficient” (Verdelingscoëfficiënt), „Temp.” (Temperatuur) en
„pH” (pH) worden ingevuld, samen met de maateenheid, indien
beschikbaar.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
4.7 – Verdelingscoëfficiënt

Indien er geen test van de verdelingscoëfficiënt kan worden
verricht, moet er een berekende waarde worden opgenomen.
Hiertoe moet u, naast het record inzake weglating van
gegevens in rubriek 4.7, ten minste één
eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is gemarkeerd als
„key study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), waarbij de informatiesoort staat ingesteld op
„(Q)SAR)” ((Q)SAR) of „calculation (if not (Q)SAR)” (berekening
(indien niet (Q)SAR)).

Registratie:
weglating van
gegevens

4.8 – Oplosbaarheid in water,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet ten minste een van de velden „Water
solubility” (Oplosbaarheid in water) of „Solubility of metal ions
in aqueous media” (Oplosbaarheid van metaalionen in waterige
media) worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

In de tabel „Water solubility” (Oplosbaarheid in water) moeten
de velden „Water solubility” (Oplosbaarheid in water), „Temp.”
(Temperatuur) en „pH” (pH) worden ingevuld, samen met de
maateenheid. In de tabel „Solubility of metal ions in aqueous
media” (Oplosbaarheid van metaalionen in waterige media)
moeten de velden „Type of test” (Type test), „Mean dissolved
conc.” (Gemiddelde opgeloste concentratie) en „Element
analysed” (Geanalyseerd element) worden ingevuld, samen
met de maateenheid.
Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat) van de bijbehorende tabel.
4.10 – Oppervlaktespanning,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten de velden „Surface tension”
(Oppervlaktespanning), „Temp.” (Temperatuur) en
„Concentration” (Concentratie) worden ingevuld, samen met
de maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
4.11 – Vlampunt, resultaten en
discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
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(bewijskracht), moeten de velden „Flash point” (Vlampunt) en
„Atm. press.” (Luchtdruk) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.

onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
4.12 – Zelfontvlambaarheid,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet een van de tabellen „Auto-ignition
temperature (liquids / gases)” (Zelfontbrandingstemperatuur
(vloeistoffen/gassen)) of „Relative self-ignition temperature
(solids)” (Relatieve zelfontbrandingstemperatuur (vaste
stoffen)) worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

In de tabel „Auto-ignition temperature (liquids / gases)”
(Zelfontbrandingstemperatuur (vloeistoffen/gassen)) moeten
de velden „Auto-ignition temperature”
(Zelfontbrandingstemperatuur) „Atm. press.” (Luchtdruk) en
worden ingevuld, samen met de maateenheid. In de tabel
„Relative self-ignition temperature (solids)” (Relatieve
zelfontbrandingstemperatuur (vaste stoffen)) moet het veld
„Relative self-ignition temperature” (Relatieve
zelfontbrandingstemperatuur) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.
Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat) van de bijbehorende tabel.
4.13 – Ontvlambaarheid, resultaten en
discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet het volgende worden gecontroleerd:
Voor elke rij die wordt aangemaakt in de tabel „Flammable
gases (Lower and upper explosion limit)” (Ontvlambare gassen
(onderste en bovenste explosiegrens), moet het veld
„Parameter” (Parameter) worden ingevuld, en moet de „Value”
(Waarde), samen met de maateenheid, worden aangegeven. Er
moeten rijen worden aangemaakt voor de parameters van
zowel de onderste als de bovenste explosiegrens. Indien er
daarnaast andere parameters worden gemeten, selecteer dan
„other:” (overige:) en definieer de parameter in het
aangrenzende tekstveld.
Voor elke rij die wordt aangemaakt in de tabel „Flammable
solids” (Ontvlambare vaste stoffen) moet het veld „Test
procedure” (Testprocedure) worden ingevuld, en moet de
brandtijd, samen met de maateenheid, worden aangegeven.
Indien voor een specifieke parameter of testprocedure geen
kwantitatief resultaat werd bepaald, moet een uitleg worden
opgenomen in het veld „Remarks on result” (Opmerkingen over
het resultaat) van dezelfde rij.
Bedenk wel dat voor vaste stoffen en gassen het REACHvereiste 7.10 Ontvlambaarheid moet worden gerapporteerd in
rubriek 4.13 – Ontvlambaarheid.
Ontvlambaarheidsonderzoeken naar vloeistoffen worden
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gerapporteerd in rubriek 4.11 – Vlampunt. Als een stof een
vloeistof is, moet u in rubriek 4.13 het eindpunt voor
ontvlambare vaste stoffen of ontvlambare gassen selecteren,
aangeven dat het om een weglating van gegevens gaat
(onderzoek is technisch niet uitvoerbaar), en in het veld
„Justification for data waiving” (Motivering voor weglating van
gegevens) de optie „the study does not need to be conducted
because the substance is a liquid” (het onderzoek hoeft niet te
worden uitgevoerd omdat de stof een vloeistof is) selecteren.
4.14 – Ontplofbaarheid, resultaten en
discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet een van de volgende tabellen een
resultaat bevatten:
-„Small-scale preliminary tests” (Kleinschalige voorlopige tests);
-„Results of test series for explosives” (Resultaten van testreeks
voor explosieven).

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Voor elke rij die wordt aangemaakt in de tabel „Small-scale
preliminary tests” (Kleinschalige voorlopige tests) moet het veld
„Parameter” (Parameter) worden ingevuld, en moet de „Value”
(Waarde) worden aangegeven. Voor elke rij die wordt
aangemaakt in de tabel „Results of test series for explosives”
(Resultaten van testreeks voor explosieven) moeten de velden
„Test series” (Testreeks), „Method” (Methode), „Parameter”
(Parameter), „Value” (Waarde) en „Result” (Resultaat) worden
ingevuld.
Indien voor een specifieke parameter of testreeks geen
kwantitatief resultaat werd bepaald, moet een uitleg worden
opgenomen in het veld „Remarks on result” (Opmerkingen over
het resultaat) van dezelfde rij.
4.14 – Ontplofbaarheid

Indien de test wordt weggelaten op basis van de
ontledingsenergie/-temperatuur van de stof, dan moet u
nadere details over deze eigenschappen opnemen in het
opmerkingenveld naast het veld „Justification for data waiving”
(Motivering voor weglating van gegevens) of in het veld
„Justification for type of information” (Motivering voor soort
informatie).

Registratie:
weglating van
gegevens

4.15 – Oxidatie-eigenschappen,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet een van de volgende tabellen een
resultaat bevatten:
- „Test result (Oxidising gases)” (Testresultaat (oxiderende
gassen))
- „Test result (Oxidising liquids)” (Testresultaat (oxiderende
vloeistoffen))
- „Test result (Oxidising solids)” (Testresultaat (oxiderende
vaste stoffen))

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Voor elke rij die wordt aangemaakt in de tabel „Test result
(Oxidising gases)” (Testresultaat (oxiderende gassen)) moet het
veld „Parameter” (Parameter) worden ingevuld, en moet het
resultaat samen met de maateenheid worden aangegeven.
Voor elke rij die wordt aangemaakt in de tabel „Test result
(Oxidising liquids)” (Testresultaat (oxiderende vloeistoffen))
moet het veld „Parameter” (Parameter) worden ingevuld, en

Annankatu 18, Postbus 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Het opstellen van registratie- en PPORD152 dossiers
Versie 4.0

moet het geteste monster en het resultaat samen met de
maateenheid worden aangegeven.
Voor elke rij die wordt aangemaakt in de tabel „Test result
(Oxidising solids)” (Testresultaat (oxiderende vaste stoffen))
moet het veld „Parameter” (Parameter) worden ingevuld, en
moet het geteste monster en het resultaat samen met de
maateenheid worden aangegeven.
Indien er voor de gespecificeerde parameter geen kwantitatief
resultaat werd bepaald, moet er een uitleg worden opgenomen
in het veld „Remarks on result” (Opmerkingen over het
resultaat).
4.17 – Stabiliteit in organische
oplosmiddelen, resultaten en
discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet het veld „Test substance stable” (Teststof
stabiel) worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

4.21 – Dissociatieconstante, resultaten
en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet het veld „Dissociating properties”
(Ontbindende eigenschappen) worden ingevuld. Indien uit de
keuzelijst de waarde „yes” (ja) wordt geselecteerd, dan moet
ten minste één rij worden aangemaakt in de tabel „Dissociation
constant” (Dissociatieconstante), waarvan de velden „pKa”
(pKa) en “Temp.” (Temperatuur) zijn ingevuld, samen met hun
maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat voor de
dissociatieconstante werd bepaald, maar wel wordt
aangegeven dat de stof ontbindende eigenschappen heeft,
moet er een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on
result” (Opmerkingen over het resultaat).
4.21 – Viscositeit, resultaten en
discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten de velden „Value” (Waarde) en „Temp.”
(Temperatuur) worden ingevuld, samen met de maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).

Eindpuntonderzoeksrecord – rubriek 5
5.1.2 – Hydrolyse, resultaten en
discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten, afhankelijk van hoe het onderzoek is
verricht, de volgende velden worden ingevuld:
- Indien er een voorlopig onderzoek is verricht, moeten de
resultaten daarvan worden omschreven in het veld
„Preliminary study” (Voorlopig onderzoek). Indien in het
voorlopig onderzoek wordt aangegeven dat de stof stabiel is
voor hydrolyse en er geen verder onderzoek is verricht, moet
dit worden aangegeven in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat) van de tabel „Dissipation halflife of parent compound” (Halfwaardetijd dissipatie van de
oorspronkelijke verbinding).
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- Indien er een volledig hydrolyse-onderzoek is verricht, dan
moet in de tabel „Dissipation half-life of parent compound”
(Halfwaardetijd dissipatie van de oorspronkelijke verbinding) in
ieder geval een van de velden „Hydrolysis rate constant”
(Constante van de hydrolysesnelheid) en „Half-life”
(Halfwaardetijd) worden ingevuld, samen met de maateenheid.
Indien er in de volledige hydrolysetest geen kwantitatief
resultaat werd bepaald, moet er een uitleg worden opgenomen
in het veld „Remarks on result” (Opmerkingen over het
resultaat).
Daarnaast moet er altijd een keuze worden gemaakt in het veld
“Transformation products”. Indien de waarde „yes” (ja) wordt
geselecteerd, dan moeten het/de transformatieproduct(en)
worden opgenomen in de tabel „Identity of transformation
products” (Identiteit van transformatieproducten) door in het
veld „Reference substance” (Referentiestof) een koppeling naar
de desbetreffende referentiestof(fen) aan te maken.
5.1.2 – Hydrolyse

Indien de test is weggelaten omdat de stof in hoge mate
onoplosbaar is in water, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 5.1.2, in rubriek 4.8 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht).

Registratie:
weglating van
gegevens

Indien de test is weggelaten omdat de stof gemakkelijk
biologisch afbreekbaar is, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 5.1.2, in rubriek 5.2.1 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht).
5.2.1 – Biologische afbraak in het
water: screeningstesten
5.2.2 – Biologische afbraak in het
water en sediment: simulatietesten

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet onder „Materials and method”
(Materialen en methoden) het veld „Inoculum or test system”
(Inoculum of testsysteem) worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

5.2.1 – Biologische afbraak in water:
screeningstesten, resultaten en
discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „% Degradation” (% afbraak)
de velden „Parameter” (Parameter), „Value” (Waarde) en
„Sampling time” (Bemonsteringstijd) worden ingevuld, samen
met de maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
5.2.2 – Biologische afbraak in water en
sediment: simulatietesten, resultaten
en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet ten minste een van de velden „%
Degradation” (% afbraak) en „Half-life of parent compound /
50% disappearance time (DT50” (Halfwaardetijd van de
oorspronkelijke verbinding / 50% disappearance time (DT50))
worden ingevuld.
In de tabel „% Degradation” (% afbraak) moeten de velden „%
Degr.” (% afbraak), „Parameter” (Parameter) en „Sampling
time” (Bemonsteringstijd) worden ingevuld, samen met de
maateenheid. In de tabel „Half-life of parent compound / 50%
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disappearance time (DT50)” (Halfwaardetijd van de
oorspronkelijke verbinding / 50% disappearance time (DT50))
moeten de velden „Compartment” (Compartiment), „Half-life”
(Halfwaardetijd) en „Temp.” (Temperatuur) worden ingevuld,
samen met de maateenheid. Indien er geen kwantitatief
resultaat werd bepaald, moet er een uitleg worden opgenomen
in het veld „Remarks on result” (Opmerkingen over het
resultaat).
Daarnaast moet er altijd een keuze worden gemaakt in het veld
“Transformation products”. Indien de waarde „yes” (ja) wordt
geselecteerd, dan moeten het/de transformatieproduct(en)
worden opgenomen in de tabel „Identity of transformation
products” (Identiteit van transformatieproducten) door in het
veld „Reference substance” (Referentiestof) een koppeling naar
de desbetreffende referentiestof(fen) aan te maken.
5.2.2 – Biologische afbraak in het
water en sediment: simulatietesten

Indien de test is weggelaten omdat de stof in hoge mate
onoplosbaar is in water, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 5.2.2, in rubriek 4.8 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht).

Registratie:
weglating van
gegevens

Indien de test is weggelaten omdat de stof gemakkelijk
biologisch afbreekbaar is, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 5.2.2, in rubriek 5.2.1 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht).
5.2.3 – Biologische afbreekbaarheid in
bodem, resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet ten minste een van de velden „%
Degradation” (% afbraak) en „Half-life / dissipation time of
parent compound” (Halfwaardetijd / dissipatietijd van de
oorspronkelijke verbinding) worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

In de tabel „% Degradation” (% afbraak) moeten de velden „%
Degr.” (% afbraak), „Parameter” (Parameter) en „Sampling
time” (Bemonsteringstijd) worden ingevuld, samen met de
maateenheid. In de tabel „Half-life / dissipation time of parent
compound” (Halfwaardetijd / dissipatietijd van de
oorspronkelijke verbinding) moeten de velden „Half-life”
(Halfwaardetijd) en „Temp.” (Temperatuur) worden ingevuld,
samen met de maateenheid. Indien er geen kwantitatief
resultaat werd bepaald, moet er een uitleg worden opgenomen
in het veld „Remarks on result” (Opmerkingen over het
resultaat).
Daarnaast moet er altijd een keuze worden gemaakt in het veld
“Transformation products”. Indien de waarde „yes” (ja) wordt
geselecteerd, dan moeten het/de transformatieproduct(en)
worden opgenomen in de tabel „Identity of transformation
products” (Identiteit van transformatieproducten) door in het
veld „Reference substance” (Referentiestof) een koppeling naar
de desbetreffende referentiestof(fen) aan te maken.
5.2.3 – Biologische afbreekbaarheid in
bodem

Indien de test is weggelaten omdat de stof gemakkelijk
biologisch afbreekbaar is, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 5.2.3, in rubriek 5.2.1 ten
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minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht).
5.3.1 – Bioaccumulatie: aquatisch /
sediment, resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Bioaccumulation factor”
(Bioaccumulatiefactor) de velden „Type” (Type) en „Value”
(Waarde) worden ingevuld, samen met de maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
5.4.1 – Adsorptie / desorptie,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet ten minste een van de velden „Adsorption
coefficient” (Adsorptiecoëfficient) en „Partition coefficients”
(Verdelingscoëfficiënten) worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

In de tabel „Adsorption coefficient” (Adsorptiecoëfficient) moet
het veld „Type” (Type) worden ingevuld, en moet de waarde
worden aangegeven. Indien „Kd” (Kd) of “log Kd” (log Kd) is
geselecteerd onder „Type” (Type), dan moet eveneens het veld
„% Org. carbon” (% organische koolstof) worden ingevuld. In de
tabel „Partition coefficients” (Verdelingscoëfficiënten) moet het
veld „Type” (Type) worden ingevuld, en moet de waarde
worden aangegeven.
Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
5.4.1 – Adsorptie / desorptie

Indien de test wordt weggelaten op basis van de fysischchemische eigenschappen van de stof, dan moet u nadere
details over deze eigenschappen en hun invloed op de
adsorptie/desorptie opnemen in het opmerkingenveld naast
het veld „Justification for data waiving” (Motivering voor
weglating van gegevens) of in het veld „Justification for type of
information” (Motivering voor soort informatie).

Registratie:
weglating van
gegevens

Indien de test is weggelaten omdat de stof snel ontleedt, moet
u, naast het record inzake weglating van gegevens in
rubriek 5.4.1, in rubriek 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 en/of 5.2.3 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht).
Indien de test is weggelaten omdat de stof een lage
octanol/waterverdelingscoëfficiënt heeft, moet u, naast het
record inzake weglating van gegevens in rubriek 5.4.1, in
rubriek 4.7 ten minste één eindpuntonderzoeksrecord
opnemen, dat is gemarkeerd als „key study” (primair
onderzoek) of „weight of evidence” (bewijskracht).

Eindpuntonderzoeksrecord en rubrieksamenvatting – rubriek 6
6 – Ecotoxicologische informatie

Er moet een eindpuntsamenvatting worden aangemaakt onder
„Ecotoxicological information” (Ecotoxicologische informatie)
en elke aangemaakte samenvatting moet compleet zijn. Voor
alle gevaren moet een selectie worden gemaakt uit de
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keuzelijst „Hazard assessment conclusion” (Conclusie
gevarenbeoordeling). Indien „PNEC” (PNEC) is geselecteerd,
moeten de waarde en de maateenheid worden opgenomen in
de velden onder de conclusie.
6.1.1 – Toxiciteit op korte termijn voor
vissen, resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect concentrations”
(Effectconcentraties) de velden „Duration” (Duur), „Dose
descriptor” (Dosisdescriptor) en „Effect conc.”
(Effectconcentratie) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
6.1.1 – Toxiciteit op korte termijn voor
vissen

Indien de test is weggelaten omdat de stof in hoge mate
onoplosbaar is in water, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 6.1.1, in rubriek 4.8 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht).

Registratie:
weglating van
gegevens

Indien de kortetermijntest is weggelaten omdat er een
onderzoek naar de toxiciteit op lange termijn voor vissen
beschikbaar is, moet u, naast het record inzake weglating van
gegevens in rubriek 6.1.1, in rubriek 6.1.2 ten minste één
eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is gemarkeerd als
„key study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht).
Indien de kortetermijntest is weggelaten omdat er een
onderzoek naar de toxiciteit op lange termijn voor vissen zal
worden uitgevoerd, moet u, naast het record inzake weglating
van gegevens in rubriek 6.1.1, in rubriek 6.1.2 ten minste één
eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is gemarkeerd als
testvoorstel.
6.1.2 – Toxiciteit op lange termijn voor
vissen, resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect concentrations”
(Effectconcentraties) de velden „Duration” (Duur), „Dose
descriptor” (Dosisdescriptor) en „Effect conc.”
(Effectconcentratie) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
6.1.3 – Toxiciteit op korte termijn voor
aquatische ongewervelde dieren,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect concentrations”
(Effectconcentraties) de velden „Duration” (Duur), „Dose
descriptor” (Dosisdescriptor) en „Effect conc.”
(Effectconcentratie) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.
Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
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(Opmerkingen over het resultaat).
6.1.3 – Toxiciteit op korte termijn voor
aquatische ongewervelde dieren

Indien de test is weggelaten omdat de stof in hoge mate
onoplosbaar is in water, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 6.1.3, in rubriek 4.8 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht).

Registratie:
weglating van
gegevens

Indien de kortetermijntest is weggelaten omdat er een
onderzoek naar de toxiciteit op lange termijn voor in het water
levende ongewervelde dieren beschikbaar is, moet u, naast het
record inzake weglating van gegevens in rubriek 6.1.3, in
rubriek 6.1.4 ten minste één eindpuntonderzoeksrecord
opnemen, dat is gemarkeerd als „key study” (primair
onderzoek) of „weight of evidence” (bewijskracht).
Indien de kortetermijntest is weggelaten omdat er een
onderzoek naar de toxiciteit op lange termijn voor in het water
levende ongewervelde dieren zal worden uitgevoerd, moet u,
naast het record inzake weglating van gegevens in rubriek 6.1.3,
in rubriek 6.1.4 ten minste één eindpuntonderzoeksrecord
opnemen, dat is gemarkeerd als testvoorstel.
6.1.4 – Toxiciteit op lange termijn voor
aquatische ongewervelde dieren,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect concentrations”
(Effectconcentraties) de velden „Duration” (Duur), „Dose
descriptor” (Dosisdescriptor) en „Effect conc.”
(Effectconcentratie) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
6.1.5 – Toxiciteit voor aquatische
algen en cyanobacteriën, resultaten
en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect concentrations”
(Effectconcentraties) de velden „Duration” (Duur), „Dose
descriptor” (Dosisdescriptor) en „Effect conc.”
(Effectconcentratie) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
6.1.6 – Toxiciteit voor aquatische
planten anders dan algen, resultaten
en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect concentrations”
(Effectconcentraties) de velden „Duration” (Duur), „Dose
descriptor” (Dosisdescriptor) en „Effect conc.”
(Effectconcentratie) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
6.1.7 – Toxiciteit voor microorganismen, resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
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(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect concentrations”
(Effectconcentraties) de velden „Duration” (Duur), „Dose
descriptor” (Dosisdescriptor) en „Effect conc.”
(Effectconcentratie) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.

onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
6.1.7 – Toxiciteit voor microorganismen

Indien de test is weggelaten omdat de stof in hoge mate
onoplosbaar is in water, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 6.1.7, in rubriek 4.8 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht).

Registratie:
weglating van
gegevens

Indien de test is weggelaten omdat de stof gemakkelijk
biologisch afbreekbaar is, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 6.1.7, in rubriek 5.2.1 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht).
6.2 – Toxiciteit in sediment, resultaten
en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect concentrations”
(Effectconcentraties) de velden „Duration” (Duur), „Dose
descriptor” (Dosisdescriptor), „Effect conc.”
(Effectconcentratie) en „Basis for effect” (Basis voor effect)
worden ingevuld, samen met de maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
6.3.1 – Toxiciteit voor in de bodem
levende macro-organismen,
uitgezonderd geleedpotigen,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect concentrations”
(Effectconcentraties) de velden „Duration” (Duur), „Dose
descriptor” (Dosisdescriptor), „Effect conc.”
(Effectconcentratie) en „Basis for effect” (Basis voor effect)
worden ingevuld, samen met de maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
6.3.2 – Toxiciteit voor terrestrische
geleedpotigen, resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect concentrations”
(Effectconcentraties) de velden „Duration” (Duur), „Dose
descriptor” (Dosisdescriptor), „Effect conc.”
(Effectconcentratie) en „Basis for effect” (Basis voor effect)
worden ingevuld, samen met de maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
6.3.1 – Toxiciteit voor macroorganismen in de bodem,

Indien de kortetermijntest is weggelaten omdat er een
onderzoek naar de toxiciteit op lange termijn voor terrestrische
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uitgezonderd geleedpotigen
6.3.2 – Toxiciteit voor terrestrische
geleedpotigen

organismen beschikbaar is, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens, in rubriek 6.3.1 of 6.3.2 ten minste één
record opnemen, dat is gemarkeerd als „key study” (primair
onderzoek) of „weight of evidence” (bewijskracht), waarbij de
eindpuntselectie overeenkomt met het langetermijnonderzoek.

gegevens

6.3.3 – Toxiciteit voor terrestrische
planten, resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect concentrations”
(Effectconcentraties) de velden „Duration” (Duur), „Dose
descriptor” (Dosisdescriptor), „Effect conc.”
(Effectconcentratie) en „Basis for effect” (Basis voor effect)
worden ingevuld, samen met de maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
6.3.3 – Toxiciteit voor terrestrische
planten

Indien de kortetermijntest is weggelaten omdat er een
onderzoek naar de toxiciteit op lange termijn voor terrestrische
planten beschikbaar is, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens, in rubriek 6.3.3 ten minste één record
opnemen, dat is gemarkeerd als „key study” (primair
onderzoek) of „weight of evidence” (bewijskracht), waarbij het
veld „Endpoint” (Eindpunt) staat ingesteld op „toxicity to
terrestrial plants: long-term” (toxiciteit voor terrestrische
planten: lange termijn) of „toxicity to terrestrial plants: shortterm (with study design considered suitable for long-term
assessment)” (toxiciteit voor terrestrische planten: korte
termijn (waarbij de onderzoeksopzet geschikt wordt geacht
voor beoordeling op lange termijn)).

Registratie:
weglating van
gegevens

6.3.4 – Toxiciteit voor in de bodem
levende micro-organismen, resultaten
en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect concentrations”
(Effectconcentraties) de velden „Duration” (Duur), „Dose
descriptor” (Dosisdescriptor), „Effect conc.”
(Effectconcentratie) en „Basis for effect” (Basis voor effect)
worden ingevuld, samen met de maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
6.3.5 – Toxiciteit voor vogels,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect levels”
(Effectniveaus) de velden „Duration” (Duur), „Dose descriptor”
(Dosisdescriptor) en „Effect level” (Effectniveau) worden
ingevuld, samen met de maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).

Eindpuntonderzoeksrecord en rubrieksamenvatting – rubriek 7
7 – Toxicologische informatie

Er moet een eindpuntsamenvatting worden aangemaakt onder
„Toxicological information” (Toxicologische informatie) en elke
aangemaakte samenvatting moet compleet zijn. Voor alle
gevaren voor werknemers en algemene bevolking moet een
selectie worden gemaakt uit de keuzelijst „Hazard assessment
conclusion” (Conclusie gevarenbeoordeling). Indien „DNEL”
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(DNEL), „DMEL” (DMEL) of „other toxicological threshold”
(andere toxicologische drempel) is geselecteerd, moeten de
waarde en de maateenheid worden opgenomen in de velden
onder de conclusie.
7.2.1 – Acute toxiciteit: oraal,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect levels”
(Effectniveaus) de velden „Dose descriptor” (Dosisdescriptor)
en „Effect level” (Effectniveau) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
7.2.1 – Acute toxiciteit: oraal

Indien de test op acute orale toxiciteit is weggelaten omdat er
een onderzoek naar de acute toxiciteit via inademing
beschikbaar is, moet u, naast het record inzake weglating van
gegevens in rubriek 7.2.1, in rubriek 7.2.2 ten minste één
eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is gemarkeerd als
„key study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht).

Registratie:
weglating van
gegevens

Indien de test is weggelaten omdat de stof is ingedeeld als
corrosief voor de huid, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 7.2.1, in rubriek 2.1 ten
minste één record opnemen, waarin u de juiste indeling voor de
gevarenklasse „Skin corrosion / irritation” (Huidcorrosie/irritatie) vermeldt.
7.2.2 – Acute toxiciteit: inademing,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect levels”
(Effectniveaus) de velden „Dose descriptor” (Dosisdescriptor)
en „Effect level” (Effectniveau) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
7.2.2 – Acute toxiciteit: inademing

Indien de test is weggelaten omdat de stof is ingedeeld als
corrosief voor de huid, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 7.2.2, in rubriek 2.1 ten
minste één record opnemen, waarin u de juiste huidcorrosieindeling voor de gevarenklasse „Skin corrosion / irritation”
(Huidcorrosie/-irritatie) vermeldt.

Registratie:
weglating van
gegevens

7.2.3 – Acute toxiciteit: dermaal,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Effect levels”
(Effectniveaus) de velden „Dose descriptor” (Dosisdescriptor)
en „Effect level” (Effectniveau) worden ingevuld, samen met de
maateenheid.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
7.2.3 – Acute toxiciteit: dermaal

Indien de test is weggelaten omdat de stof is ingedeeld als
corrosief voor de huid, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 7.2.3, in rubriek 2.1 ten
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minste één record opnemen, waarin u de juiste huidcorrosieindeling voor de gevarenklasse „Skin corrosion / irritation”
(Huidcorrosie/-irritatie) vermeldt.
7.3.1 – Huidirritatie/-corrosie,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet de resultatentabel voor in vitro dan wel in
vivo worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

In de tabel „In vitro – Results” (In vitro – Resultaten) moeten de
velden „Irritation / corrosion parameter” (Irritatie/corrosieparameter) en „Value” (Waarde) worden ingevuld. In
de tabel „In vivo – Results” (In vivo – Resultaten) moeten de
velden „Irritation parameter” (Irritatieparameter), „Time point”
(Tijdstip) en „Score” (Score) worden ingevoerd.
Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat) van de bijbehorende tabel.
7.3.1 – Huidirritatie/-corrosie

Indien de test is weggelaten omdat de stof is ingedeeld als
corrosief voor de huid, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 7.3.1, in rubriek 2.1 ten
minste één record opnemen, waarin u de juiste indeling voor de
gevarenklasse „Skin corrosion / irritation” (Huidcorrosie/irritatie) vermeldt.

Registratie:
weglating van
gegevens

Indien de test is weggelaten omdat de stof spontaan
ontvlambaar is in lucht, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 7.3.1, in rubriek 2.1 ten
minste één record opnemen, waarin u de juiste indeling voor de
gevarenklasse „Pyrophoric liquids” (Pyrofore vloeistoffen) of
„Pyrophoric solids” (Pyrofore vaste stoffen) vermeldt.
Indien de test is weggelaten omdat de stof is ingedeeld als zeer
giftig voor de huid, moet u, naast het record inzake weglating
van gegevens in rubriek 7.3.1, in rubriek 2.1 ten minste één
record opnemen, waarin u de juiste indeling voor de
gevarenklasse „Acute toxicity – dermal” (Acute toxiciteit –
dermaal) of „Specific target organ toxicity – single” (Specifieke
doelorgaantoxiciteit – eenmalige blootstelling) vermeldt.
Indien de test is weggelaten op basis van de bevindingen van
een onderzoek naar de acute toxiciteit via de huid, moet u,
naast het record inzake weglating van gegevens in rubriek 7.3.1,
in rubriek 7.2.3 ten minste één record opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht).
Indien de in-vitro-huidirritatietest is weggelaten omdat er een
in-vitro-huidirritatieonderzoek beschikbaar is, moet u, naast het
record inzake weglating van gegevens, in rubriek 7.3.1 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht), met als selectie voor eindpunt „skin
irritation: in vivo” (in-vivo-huidirritatie).
7.3.2 – Oogirritatie, resultaten en
discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet de resultatentabel voor „ex vivo/in vitro”
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(ex vivo/in vitro) dan wel voor „in vivo” (in vivo) worden
ingevuld.

bewijskracht

In de tabel „Results of ex vivo / in vitro study” (Resultaten van
ex-vivo-/in-vitro-onderzoek) moeten de velden „Irritation
parameter” (Irritatieparameter) en „Value” (Waarde) worden
ingevuld. In de tabel „Results of in vivo study” (Resultaten van
in-vitro-onderzoek) moeten de velden „Irritation parameter”
(Irritatieparameter), „Time point” (Tijdstip) en „Score” (Score)
worden ingevoerd.
Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat) van de bijbehorende tabel.
7.3.2 – Oogirritatie

Indien de test is weggelaten omdat de stof is ingedeeld als
irriterend voor de ogen, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 7.3.2, in rubriek 2.1 ten
minste één record opnemen, waarin u de juiste indeling voor de
gevarenklasse „Serious eye damage / eye irritation” (Ernstig
oogletsel/oogirritatie) vermeldt.

Registratie:
weglating van
gegevens

Indien de test is weggelaten omdat de stof spontaan
ontvlambaar is in lucht, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 7.3.2, in rubriek 2.1 ten
minste één record opnemen, waarin u de juiste indeling voor de
gevarenklasse „Pyrophoric liquids” (Pyrofore vloeistoffen) of
„Pyrophoric solids” (Pyrofore vaste stoffen) vermeldt.
Indien de in-vitro-oogirritatietest is weggelaten omdat er een
in-vitro-oogirritatieonderzoek beschikbaar is, moet u, naast het
record inzake weglating van gegevens, in rubriek 7.3.2 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht), met als selectie voor eindpunt „eye
irritation: in vivo” (in-vivo-oogirritatie).
7.4.1 – Sensibilisering van de huid,
materialen en methoden

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet het veld „Type of study” (Soort onderzoek)
worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Bovendien moet elk onderzoek ingaan op het eindpunt „skin
sensitisation: in vivo (non-LLNA)” (sensibilisering van de huid: in
vivo (niet-LLKT)), moet de gekozen methode worden verklaard
in het veld „Justification for non-LLNA method” (Motivering
voor niet-LLKT-methode).
7.4.1 – Sensibilisering van de huid,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet de resultatentabel onder „In vitro / in
chemico” (In vitro / in-chemico), „In vivo (non-LLNA)” (In vivo
(niet-LLKT)) of „In vivo LLNA” (In vivo LLKT) worden ingevuld.
In de tabel „In vitro / in chemico - Results” (In vitro / in chemico
- Resultaten) moeten de velden „Parameter” (Parameter) en
„Value” (Waarde) worden ingevuld, samen met de
maateenheid. In de tabel „In vivo (non-LLNA) - Results” (In vivo
(niet-LLKT) - Resultaten) moeten de velden „Reading” (Meting),
„Dose level” (Dosisniveau) en „No. with + reactions” (Aantal
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met + reacties) en „Total no. in group” (Totaal aantal in groep)
worden ingevuld, samen met de maateenheid. In de tabel „In
vivo LLNA - Results” (In-vivo LLKT - Resultaten) moeten de
velden „Parameter” (Parameter) en „Value” (Waarde) worden
ingevuld, samen met de maateenheid.
Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat) van de bijbehorende tabel.
7.4.1 – Sensibilisering van de huid

Indien de test is weggelaten omdat de stof spontaan
ontvlambaar is in lucht, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 7.4.1, in rubriek 2.1 ten
minste één record opnemen, waarin u de juiste indeling voor de
gevarenklasse „Pyrophoric liquids” (Pyrofore vloeistoffen) of
„Pyrophoric solids” (Pyrofore vaste stoffen) vermeldt.

Registratie:
weglating van
gegevens

Indien de test is weggelaten omdat de stof wordt ingedeeld als
sensibilisering van de huid of corrosief voor de huid, moet u,
naast het record inzake weglating van gegevens in rubriek 7.4.1,
in rubriek 2.1 ten minste één record opnemen, waarin u de
juiste indeling voor de gevarenklasse „Skin corrosion /
irritation” (Huidcorrosie/-irritatie) en/of „Skin sensitisation”
(Sensibilisering van de huid) vermeldt.
7.5.1 – Toxiciteit bij herhaalde
toediening: oraal
7.5.2 – Toxiciteit bij herhaalde
toediening: inademing
7.5.3 – Toxiciteit bij herhaalde
toediening: dermaal,
Resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord in deze rubrieken dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht), moeten in de tabel „Effect levels”
(Effectniveaus) de velden „Dose descriptor” (Dosisdescriptor),
„Effect level” (Effectniveau) en „Basis for effect level” (Basis
voor effectniveau) worden ingevuld, samen met de
maateenheid. Indien er geen kwantitatief resultaat werd
bepaald, moet er een uitleg worden opgenomen in het veld
„Remarks on result” (Opmerkingen over het resultaat).

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Daarnaast moet er altijd een keuze worden gemaakt in het veld
„Critical effects observed” (Waargenomen kritieke effecten)
van de tabel „Target system / organ toxicity”
(Doelsysteem/orgaantoxiciteit). Indien de waarde „yes” (ja)
wordt geselecteerd, dan moeten, waar van toepassing, de
velden „Lowest effective dose/conc.” (Laagste werkzame
dosis/concentratie), „System” (Systeem), „Organ” (Orgaan) en
„Treatment related” (Bijbehorende behandeling) worden
ingevuld, samen met de maateenheid.
7.5.1 – Toxiciteit bij herhaalde
toediening: oraal
7.5.2 – Toxiciteit bij herhaalde
toediening: inademing
7.5.3 – Toxiciteit bij herhaalde
toediening: dermaal

Indien het onderzoek naar toxiciteit op de korte termijn langs
orale weg is weggelaten omdat er een passend onderzoek naar
inademing beschikbaar is, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 7.5.1, in rubriek 7.5.2 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht).
Indien het onderzoek naar toxiciteit op de korte termijn langs
orale weg is weggelaten omdat er een passend onderzoek naar
blootstelling via de huid beschikbaar is, moet u, naast het
record inzake weglating van gegevens in rubriek 7.5.1, in
rubriek 7.5.3 ten minste één eindpuntonderzoeksrecord
opnemen, dat is gemarkeerd als „key study” (primair
onderzoek) of „weight of evidence” (bewijskracht).
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Indien het onderzoek naar toxiciteit op de korte termijn is
weggelaten omdat er een onderzoek naar subchronische of
chronische toxiciteit beschikbaar is, moet u, naast het record
inzake weglating van gegevens, in de rubrieken 7.5.1, 7.5.2 of
7.5.3 ten minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat
is gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht), met een eindpuntselectie „subchronic toxicity: oral/inhalation/dermal” (subchronische
toxiciteit: oraal/inademing/dermaal) of „chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal” (chronische toxiciteit:
oraal/inademing/dermaal).
Indien het onderzoek naar toxiciteit op de korte termijn is
weggelaten omdat er een onderzoek naar subchronische of
chronische toxiciteit zal worden verricht, moet u, naast het
record inzake weglating van gegevens, in de rubrieken 7.5.1,
7.5.2 of 7.5.3 ten minste één eindpuntonderzoeksrecord
opnemen, dat is gemarkeerd als „testing proposal”
(testvoorstel), met de eindpuntselectie „sub-chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal” (subchronische toxiciteit:
oraal/inademing/dermaal) of „chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal (chronische toxiciteit:
oraal/inademing/dermaal).
Indien het onderzoek naar subchronische toxiciteit langs orale
weg is weggelaten omdat er een passend onderzoek naar
inademing beschikbaar is, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 7.5.1, in rubriek 7.5.2 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht), met de eindpuntselectie „sub-chronic
toxicity: inhalation” (subchronische toxiciteit: inademing) of
„chronic toxicity: inhalation” (chronische toxiciteit: inademing).
Indien het onderzoek naar subchronische toxiciteit langs orale
weg is weggelaten omdat er een passend onderzoek naar
blootstelling via de huid beschikbaar is, moet u, naast het
record inzake weglating van gegevens in rubriek 7.5.1, in
rubriek 7.5.3 ten minste één eindpuntonderzoeksrecord
opnemen, dat is gemarkeerd als „key study” (primair
onderzoek) of „weight of evidence” (bewijskracht), met de
eindpuntselectie „sub-chronic toxicity: dermal” (subchronische
toxiciteit: dermaal) of „chronic toxicity: dermal” (chronische
toxiciteit: dermaal).
Indien het onderzoek naar subchronische toxiciteit is
weggelaten omdat de stof niet-reactief, onoplosbaar en nietinhaleerbaar is en er geen bewijs van toxiciteit is uit een 28daagse limiettest, moet u, naast het record inzake weglating
van gegevens, in de rubrieken 7.5.1, 7.5.2 of 7.5.3 ten minste
één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is gemarkeerd
als „key study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), met de eindpuntselectie „short-term repeated
dose toxicity: oral/inhalation/dermal” (toxiciteit bij herhaalde
toediening op korte termijn: oraal/inademing/dermaal).
Indien het onderzoek naar subchronische toxiciteit is
weggelaten omdat er een 28-daags onderzoek beschikbaar is
op basis waarvan de indeling en de NOAEL-90-extrapolatie
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definitief kunnen worden vastgesteld, moet u, naast het record
inzake weglating van gegevens, in de rubrieken 7.5.1, 7.5.2 of
7.5.3 ten minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat
is gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht), met de eindpuntselectie „short-term
repeated dose toxicity: oral/inhalation/dermal” (toxiciteit bij
herhaalde toediening op korte termijn:
oraal/inademing/dermaal).
Indien het onderzoek naar subchronische toxiciteit is
weggelaten omdat er een onderzoek naar chronische toxiciteit
beschikbaar is, moet u, naast het record inzake weglating van
gegevens, in de rubrieken 7.5.1, 7.5.2 of 7.5.3 ten minste één
eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is gemarkeerd als
„key study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), met de eindpuntselectie „chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal” (chronische toxiciteit:
oraal/inademing/dermaal).
7.6.1 – Genetische toxiciteit in vitro,
materialen en methoden

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moet het veld „Type of assay” (Soort gehalte)
worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

7.6.1 – Genetische toxiciteit in vitro,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabel „Test results”
(Testresultaten) de velden „Species/strain” (Soort/stam),
„Metabolic activation” (Metabolische activering),
„Genotoxicity” (Genotoxiciteit) en „Cytotoxicity” (Cytotoxiciteit)
worden ingevuld.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Indien er geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er
een uitleg worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).
7.6.1 – Genetische toxiciteit in vitro

Indien de test is weggelaten omdat de stof is ingedeeld als
kankerverwekkend (categorie 1A of 1B) of als mutageen in
geslachtscellen, moet u, naast het record inzake weglating van
gegevens in rubriek 7.6.1, in rubriek 2.1 ten minste één record
opnemen, waarin u de juiste indeling voor de gevarenklassen
„Carcinogenicity” (Kankerverwekkendheid) of „Germ cell
mutagenicity” (Mutageniteit in geslachtscellen) vermeldt.
Indien de test is weggelaten omdat er een positief resultaat uit
een in-vitro-micronucleusonderzoek beschikbaar is, moet u,
naast het record inzake weglating van gegevens, in rubriek 7.6.1
ten minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht), met als selectie voor eindpunt „in
vitro cytogenicity / micronucleus study” (in-vitrocytogeniteit/micronucleusonderzoek).
Indien de test is weggelaten omdat er een positief resultaat uit
een cytogenetisch in-vitro-onderzoek bij zoogdiercellen
beschikbaar is, moet u, naast het record inzake weglating van
gegevens, in rubriek 7.6.1 ten minste één
eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is gemarkeerd als
„key study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), met als selectie voor eindpunt „in vitro
cytogenicity / chromosome aberration study in mammalian
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cells” (in-vitro-cytogeniteit/onderzoek naar
chromosoomafwijkingen bij zoogdiercellen).
Indien de test is weggelaten omdat er een positief resultaat uit
een in-vitro-onderzoek naar genmutatie bij bacteriën
beschikbaar is, moet u, naast het record inzake weglating van
gegevens, in rubriek 7.6.1 ten minste één
eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is gemarkeerd als
„key study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), met als selectie voor eindpunt „in vitro gene
mutation study” (in-vitro-onderzoek naar genmutatie bij
bacteriën).
Indien de test is weggelaten omdat er een cytogenetisch invivo-onderzoek beschikbaar is, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 7.6.1, in rubriek 7.6.2 ten
minste één eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht), met als selectie voor eindpunt „in
vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity / bone marrow
chromosome aberration” (in-vivo-onderzoek bij somatische
zoogdiercellen: cytogeniciteit / chromosoomafwijking in
beenmergcellen), „in vivo mammalian somatic cell study:
cytogenicity / erythrocyte micronucleus” (in-vivo-onderzoek bij
somatische zoogdiercellen: cytogeniciteit / micronuleus bij
erytrocyten) of „in vivo mammalian germ cell study:
cytogenicity / chromosome aberration” (in-vivo-onderzoek bij
geslachtscellen van zoogdieren: cytogeniciteit /
chromosoomafwijking).
Indien de test is weggelaten omdat er een in-vivo-onderzoek
naar genmutatie bij zoogdiercellen beschikbaar is, moet u,
naast het record inzake weglating van gegevens in rubriek 7.6.1,
in rubriek 7.6.2 ten minste één eindpuntonderzoeksrecord
opnemen, dat is gemarkeerd als „key study” (primair
onderzoek) of „weight of evidence” (bewijskracht), met als
selectie voor eindpunt „in vivo mammalian cell study: DNA
damage and/or repair” (in-vivo-onderzoek bij zoogdiercellen:
DNA-schade en/of -herstel), „in vivo mammalian somatic and
germ cell study: gene mutation” (in-vivo-onderzoek bij
somatische en geslachtscellen van zoogdieren: genmutatie), „in
vivo mammalian somatic cell study: gene mutation” (in-vivoonderzoek bij somatische zoogdiercellen: genmutatie) of „in
vivo mammalian germ cell study: gene mutation” (in-vivoonderzoek bij geslachtscellen van zoogdieren: genmutatie).
7.8.1 – Voortplantingstoxiciteit,
materialen en methoden

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), of dat is aangeduid als testvoorstel, en dat
betrekking heeft op het eindpunt uitgebreid onderzoek naar
giftigheid voor de voortplanting met één generatie (EOGRTS),
moet de voor het onderzoek geselecteerde onderzoeksopzet
worden uiteengezet in het veld „Justification for study design”
(Motivering voor onderzoeksopzet).

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht;
testvoorstel

7.8.1 – Voortplantingstoxiciteit,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten de resultaten voor de desbetreffende
generaties voor de gekozen onderzoeksopzet worden ingevuld.
Op zijn minst moeten de resultaten voor één oudergeneratie
(P0, P1) en één generatie van nakomelingen (F1, F2) worden

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht
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opgenomen. Hiertoe moeten de bijbehorende tabellen „Effect
levels” (Effectniveaus) worden ingevuld, waarbij ten minste de
velden „Dose descriptor” (Dosisdescriptor), „Effect level”
(Effectniveau), „Sex” (Geslacht) en „Basis for effect level” (Basis
voor effectniveau) worden ingevuld, waar van toepassing
samen met de maateenheid. Indien er geen kwantitatief
resultaat werd bepaald, moet er een uitleg worden opgenomen
in het veld „Remarks on result” (Opmerkingen over het
resultaat).
Daarnaast moet er altijd een keuze worden gemaakt in het veld
„Reproductive effects observed” (Waargenomen
voortplantingseffecten) van de tabel „Overall reproductive
toxicity” (Algehele voortplantingstoxiciteit). Indien de waarde
„yes” (ja) wordt geselecteerd, dan moeten, de velden „Lowest
effective dose/conc.” (Laagste werkzame dosis/concentratie),
„Treatment related” (Bijbehorende behandeling) en „Relation
to other toxic effects” (Relatie met andere toxische effecten)
worden ingevuld, waar van toepassing samen met de
maateenheid.
7.8.1 – Voortplantingstoxiciteit

Indien de screeningtest op giftigheid voor de voortplanting is
weggelaten op basis van ander bewijs dat de stof
ontwikkelingstoxiciteit kan veroorzaken, moet u, naast het
record inzake weglating van gegevens in rubriek 7.8.1, in de
rubrieken 7.8.1 of 7.8.2 ten minste één
eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is gemarkeerd als
„key study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht).
Indien de screeningtest is weggelaten omdat er een uitgebreid
onderzoek naar de giftigheid voor de voortplanting met één
generatie (EOGRTS) beschikbaar is, moet u, naast het record
inzake weglating van gegevens, in rubriek 7.8.1 ten minste één
eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is gemarkeerd als
„key study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), met een eindpuntselectie die overeenkomt met
de EOGRTS.
Indien de test is weggelaten omdat er een uitgebreid onderzoek
naar de giftigheid voor de voortplanting met één of meerdere
generaties beschikbaar is, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens, in rubriek 7.8.1 ten minste één
eindpuntonderzoeksrecord opnemen, dat is gemarkeerd als
„key study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), met een eindpuntselectie die overeenkomt met
een onderzoek over één, twee, drie of meerdere generaties.
Indien de test is weggelaten omdat er een onderzoek naar de
prenatale ontwikkelingstoxiciteit beschikbaar is, moet u, naast
het record inzake weglating van gegevens in rubriek 7.8.1, in
rubriek 7.8.2 ten minste één record opnemen, dat is
gemarkeerd als „key study” (primair onderzoek) of „weight of
evidence” (bewijskracht).
Indien de test is weggelaten omdat de stof is ingedeeld als
kankerverwekkend via een genotoxisch mechanisme, moet u,
naast het record inzake weglating van gegevens in rubriek 7.8.1,
in rubriek 2.1 ten minste één record opnemen, waarin u de
juiste indeling voor de gevarenklasse „Carcinogenicity”
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(Kankerverwekkendheid) vermeldt.
Indien het onderzoek is weggelaten omdat de stof is ingedeeld
als mutageen in geslachtscellen, moet u, naast het record
inzake weglating van gegevens in rubriek 7.8.1, in rubriek 2.1
ten minste één record opnemen, waarin u de juiste indeling
voor de gevarenklasse „Germ cell mutagenicity” (Mutageniteit
in geslachtscellen) vermeldt.
Indien het onderzoek is weggelaten omdat de stof is ingedeeld
als giftig voor de voortplanting (categorie 1A of 1B), moet u,
naast het record inzake weglating van gegevens in rubriek 7.8.1,
in rubriek 2.1 ten minste één record opnemen, waarin u de
juiste indeling voor de gevarenklassen „Reproductive toxicity”
(Giftigheid voor de voortplanting) vermeldt.
7.8.2 –
Ontwikkelingstoxiciteit/teratogeniteit,
materialen en methoden

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), of dat is aangeduid als testvoorstel, moet onder
„Test animals” (Proefdieren) in het veld „Species” (Soort) een
selectie worden gemaakt.

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht;
testvoorstel

7.8.2 –
Ontwikkelingstoxiciteit/teratogeniteit,
resultaten en discussie

Voor elk eindpuntonderzoeksrecord dat is gemarkeerd als „key
study” (primair onderzoek) of „weight of evidence”
(bewijskracht), moeten in de tabellen „Effect levels (maternal
animals)” (Effectniveaus (maternale dieren)) en „Effect levels
(fetuses)” (Effectniveaus (foetussen)) resultaten worden
ingevuld. In elke tabel moeten ten minste de velden „Dose
descriptor” (Dosisdescriptor), „Effect level” (Effectniveau) en
„Basis for effect” (Basis voor effect) worden ingevuld. Indien er
geen kwantitatief resultaat werd bepaald, moet er een uitleg
worden opgenomen in het veld „Remarks on result”
(Opmerkingen over het resultaat).

Registratie: record
voor primair
onderzoek of
bewijskracht

Daarnaast moet er altijd een keuze worden gemaakt in het veld
„Developmental effects observed” (Waargenomen
ontwikkelingseffecten) van de tabel „Overall developmental
toxicity” (Algehele ontwikkelingstoxiciteit). Indien de waarde
„yes” (ja) wordt geselecteerd, dan moeten de velden „Lowest
effective dose/conc.” (Laagste werkzame dosis/concentratie),
„Treatment related” (Bijbehorende behandeling) en „Relation
to maternal toxicity” (Relatie met maternale toxiciteit) worden
ingevuld, waar van toepassing samen met een maateenheid.
7.8.2 –
Ontwikkelingstoxiciteit/teratogeniteit

Indien de test is weggelaten omdat de stof is ingedeeld als
kankerverwekkend via een genotoxisch mechanisme, moet u,
naast het record inzake weglating van gegevens in rubriek 7.8.2,
in rubriek 2.1 ten minste één record opnemen, waarin u de
juiste indeling voor de gevarenklasse „Carcinogenicity”
(Kankerverwekkendheid) vermeldt.
Indien de test is weggelaten omdat de stof is ingedeeld als
mutageen in geslachtscellen, moet u, naast het record inzake
weglating van gegevens in rubriek 7.8.2, in rubriek 2.1 ten
minste één record opnemen, waarin u de juiste indeling voor de
gevarenklasse „Germ cell mutagenicity” (Mutageniteit in
geslachtscellen) vermeldt.
Indien het onderzoek is weggelaten omdat de stof is ingedeeld
als giftig voor de voortplanting (categorie 1A of 1B), moet u,
naast het record inzake weglating van gegevens in rubriek 7.8.2,
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in rubriek 2.1 ten minste één record opnemen, waarin u de
juiste indeling voor de gevarenklassen „Reproductive toxicity”
(Giftigheid voor de voortplanting) vermeldt.

Richtsnoer voor veilig gebruik, Chemischeveiligheidsrapport, criteria van bijlage III
11 – Richtsnoer voor een veilig gebruik

In rubriek 11 moet ten minste één record worden aangemaakt.
Elk record moet in ieder geval de volgende informatie met
betrekking tot het richtsnoer inzake veilig gebruik bevatten:
- Eerstehulpmaatregelen
- Brandbestrijdingsmaatregelen
- Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het
mengsel
- Hantering en opslag

Alle
registratiedossiers
uitgezonderd
artikel 17/18,
alleen voor
tussenproducten.

Bovendien moet in bijlage VII, waar een
chemischeveiligheidsrapport niet vereist is, de volgende
aanvullende informatie worden opgenomen:
- Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming
- Stabiliteit en reactiviteit
- Instructies voor verwijdering
Opmerking voor mederegistranten: indien het richtsnoer inzake
veilig gebruik die van toepassing is op uw registratie, is
verstrekt in het hoofddossier van de gezamenlijke indiening,
dan moet het bijbehorende selectievakje in de dossierheader
worden aangevinkt.
11 – Richtsnoeren voor een veilig
gebruik

Registranten van hoeveelheidsklassen voor tussenproducten
moeten in rubriek 11 informatie verstrekken over de
risicobeheersmaatregelen en de efficiëntie daarvan. Derhalve
moet in ieder geval of het veld „Handling and storage”
(Hantering en opslag) of het veld „Exposure controls/personal
protection” (Maatregelen ter beheersing van
blootstelling/persoonlijke bescherming) worden ingevuld.

Registratie,
artikel 17/18,
alleen voor
tussenproducten

Deze informatie moet voor elke registrant van een
hoeveelheidsklasse van een tussenproduct afzonderlijk worden
verstrekt.
13 – Beoordelingsrapporten

Er moet of een chemischeveiligheidsrapport (CSR) worden
opgenomen, of een motivering worden gegeven waarom een
CSR niet vereist is.
- Om een CSR op te nemen, moet u eerst in rubriek 13 een
record aanmaken en daarna in het veld „Type of report” (Soort
rapport) de waarde „REACH Chemical safety report (CSR)
(Chemischeveiligheidsrapport REACH (CSR)) selecteren en de
CSR aanhechten in het veld „Document / Report”
(Document/rapport).
- Indien u een motivering wilt opnemen waarom een CSR niet
vereist is, moet u eerst in rubriek 13 een record aanmaken,
vervolgens in het veld „Type of report” (Soort rapport) de
waarde „REACH Chemical safety report (CSR)
(Chemischeveiligheidsrapport REACH (CSR)) selecteren en tot
slot de motivering opnemen in het veld „Remarks”
(Opmerkingen) dan wel het veld „Discussion” (Discussie).
Opmerking voor mederegistranten: indien het
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chemischeveiligheidsrapport dat van toepassing is op uw
registratie, is verstrekt in het hoofddossier van de gezamenlijke
indiening, dan moet het bijbehorende selectievakje in de
dossierheader worden aangevinkt.
13 – Beoordelingsrapporten

Voor elk record dat wordt aangemaakt in rubriek 13, moet in
het veld „Type of report” (Soort rapport) het soort
beoordelingsrapport worden aangegeven. Indien geen van de
beschikbare waarden in de keuzelijst van toepassing is,
selecteer dan „other:” (overige:) en geef in het aangrenzende
lege tekstveld een beschrijving van het soort rapport dat is
verstrekt. Daarnaast moet het rapport worden bijgevoegd in
het veld „Document / Report” (Document/rapport) of moet in
het veld „Remarks” (Opmerkingen) dan wel het veld
„Discussion” (Discussie) een toelichting worden gegeven
waarom het gespecificeerde soort rapport niet is opgenomen.

Alle
registratiedossiers

14 – Bijlage III criteria

Voor registranten die een geleidelijk geïntegreerde stof
aanmelden in de hoeveelheidsklasse 1-10 ton en daarvoor
gebruikmaken van de mogelijkheid die wordt geboden op grond
van artikel 12, onder b) van REACH om alleen informatie in te
dienen over de fysisch-chemische eigenschappen zoals
gespecificeerd in bijlage VIII, rubriek 7, geldt het volgende:

Alle
registratiedossiers
voor 1-10 ton/jaar
die gelden voor
verlaagde eisen
(bijlage III)

Als u wilt profiteren van de verlaagde informatievereisten,
moet u een record aanmaken in rubriek 14 - Criteria bijlage III
en deze invullen om aan te tonen dat u alle beschikbare
informatie in overweging hebt genomen teneinde te zorgen dat
de geregistreerde stof niet voldoet aan de criteria van bijlage III
van REACH.
- Maak bij vraag 1 een selectie om aan te geven of de stof is
opgenomen in de inventaris van stoffen die waarschijnlijk
voldoen aan de door ECHA gepubliceerde criteria van bijlage III
van REACH.
- Maak bij elk van de vragen 2-5 een selectie om aan te geven of
de beschikbare gegevens erop duiden dat de stof waarschijnlijk
voldoet aan de criteria van bijlage III(a) van REACH.
- Maak een selectie bij vraag 6 om aan te geven of sterk
dispersief of diffuus gebruik kan worden uitgesloten. Als u „no”
(nee) aangeeft, maak dan bij elk van de vragen 7-10 een
selectie om aan te geven of de beschikbare gegevens erop
duiden dat de stof waarschijnlijk voldoet aan de criteria van
bijlage III(b) van REACH.
- Indien u bij een van de voorgaande vragen hebt aangegeven
dat er gegevens beschikbaar zijn die erop duiden dat de stof
voldoet aan de criteria van bijlage III van REACH, dan moet u
een motivering opnemen in het veld „Justification for
disregarding any indication of meeting the criteria of Annex III
as declared above” (Motivering voor het afwijzen van alle
aanwijzingen dat wordt voldaan aan de criteria van bijlage III,
zoals hiervoor aangegeven) om uit te leggen waarom u van
oordeel bent dat de stof toch kan worden geregistreerd
overeenkomstig artikel 12, onder b) van REACH.
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Annex 3. Overzicht van eindpunten en informatievereisten

PPORD

vervoerde geïsoleerde
tussenproducten boven
1 000 T, Bijlage VII

locatiegebonden
geïsoleerde
tussenproducten boven
1T
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten 1 –
1 000 T

boven 1 000 T, Bijlage X

100 – 1 000 T, Bijlage IX

10 – 100 T, Bijlage VIII

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII

REACHinformatievereisten die
geen een-op-eenrelatie
hebben met een IUCLIDrubriek.

1 – 10 T, fysischchemische eisen,
Bijlage VII

REACH Bijlage

IUCLID-rubriek 5

IUCLID-rubrieknaam

Nummer REACH-kolom
1

Deze tabel bevat een overzicht van de informatievereisten, afhankelijk van de bijlage van REACH waarvoor de registratie wordt
ingediend. De volgende afkortingen worden gebruikt: r = vereist eindpunt; o = facultatief eindpunt. Sommige REACH-informatievereisten
kunnen niet rechtstreeks worden omgezet naar een IUCLID-rubriek; hiervoor zijn in de kolom „REACH information requirements”
(REACH-informatievereisten) aanvullende instructies opgenomen die geen een-op-eenrelatie hebben met een IUCLID-rubriek. Bovendien
moet u bedenken dat op grond van REACH alle beschikbare relevante fysisch-chemische ecotoxicologische en toxicologische informatie
altijd moet worden ingediend, ongeacht of dit al dan niet voor de geregistreerde hoeveelheidsklasse vereist is.

4

Fysische en
chemische
eigenschappen

4.1

Voorkomen/fysieke
toestand/kleur

7

7.1

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.2

Smelt-/vriespunt

7

7.2

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.3

Kookpunt

7

7.3

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.4

Dichtheid

7

7,4

r

r

r

r

r

o

o

r

o
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PPORD

vervoerde geïsoleerde
tussenproducten boven
1 000 T, Bijlage VII

locatiegebonden
geïsoleerde
tussenproducten boven
1T
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten 1 –
1 000 T

boven 1 000 T, Bijlage X

100 – 1 000 T, Bijlage IX

10 – 100 T, Bijlage VIII

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII

REACHinformatievereisten die
geen een-op-eenrelatie
hebben met een IUCLIDrubriek.

1 – 10 T, fysischchemische eisen,
Bijlage VII

REACH Bijlage

IUCLID-rubriek 5

IUCLID-rubrieknaam

Nummer REACH-kolom
1
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4.5

Korrelgrootteverdeling
(granulometrie)

7

7.14

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.6

Dampspanning

7

7.5

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.7

Verdelingscoëfficiënt

7

7.8

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.8

Oplosbaarheid in water

7

7.7

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.10

Oppervlaktespanning

7

7.6

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.11

Vlampunt

7

7.9

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.12

Zelfontvlambaarheid

7

7.12

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.13

Ontvlambaarheid

7

7.10

r

r

r

r

r

o

o

r

o

Er moet ten minste één
volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgenomen met
als selectie voor eindpunt
„flammable solids”
(ontvlambare vaste
stoffen)' of „flammable
gases” (ontvlambaar
gassen). Voor vloeistoffen
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PPORD

vervoerde geïsoleerde
tussenproducten boven
1 000 T, Bijlage VII

locatiegebonden
geïsoleerde
tussenproducten boven
1T
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten 1 –
1 000 T

boven 1 000 T, Bijlage X

100 – 1 000 T, Bijlage IX

10 – 100 T, Bijlage VIII

REACHinformatievereisten die
geen een-op-eenrelatie
hebben met een IUCLIDrubriek.

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII
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1 – 10 T, fysischchemische eisen,
Bijlage VII

REACH Bijlage

IUCLID-rubriek 5

IUCLID-rubrieknaam

Nummer REACH-kolom
1
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moet een record inzake
weglating van gegevens
worden opgenomen.
4.14

Ontplofbaarheid

7

7.11

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.15

Oxidatie-eigenschappen

7

7.13

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.17

Stabiliteit in organische
oplosmiddelen en
identiteit van relevante
afbraakproducten

9

7.15

o

o

o

r

r

o

o

o

o

4.21

Dissociatieconstante

9

7.16

o

o

o

r

r

o

o

o

o

4.22

Viscositeit

9

7.17

o

o

o

r

r

o

o

o

o

5

Uiteindelijk lot
in het milieu en
routes

5.1.2

Hydrolyse

8

9.2.2.1

o

o

r

r

r

o

o

o

o
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vervoerde geïsoleerde
tussenproducten boven
1 000 T, Bijlage VII

locatiegebonden
geïsoleerde
tussenproducten boven
1T
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten 1 –
1 000 T

boven 1 000 T, Bijlage X

100 – 1 000 T, Bijlage IX

Biologische afbraak in
het water:
screeningstesten

7

9.2.1.1

Er moet ten minste één
volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden ingediend met als
selectie voor eindpunt
„biodegradation in water:
ready biodegradability”
(biologische afbraak in
water: gemakkelijk
biologisch afbreekbaar) of
„biodegradation in water:
screening test, other”
(biologische afbraak in
water: screeningtest,
overig).

o

r

r

r

r

o

o

r

o

5.2.2

Biologische afbraak in
het water en sediment:
simulatietesten

9

9.2.1.2
(water)

Voor de
hoeveelheidsklassen 1001 000 ton en >1 000 ton zijn
er in REACH twee
informatievereisten voor
biologische afbraak
gespecificeerd (9.2.1.2 en
9.2.1.4). Aan beide
informatievereisten kan
echter met één enkel
onderzoek (een water/sedimenttest) worden

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

REACH Bijlage

IUCLID-rubriek 5

9.2.3
9

9.2.1.4
(sediment)
9.2.3
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PPORD

5.2.1

10 – 100 T, Bijlage VIII

REACHinformatievereisten die
geen een-op-eenrelatie
hebben met een IUCLIDrubriek.

IUCLID-rubrieknaam

1 – 10 T, fysischchemische eisen,
Bijlage VII

Nummer REACH-kolom
1

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII
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PPORD

vervoerde geïsoleerde
tussenproducten boven
1 000 T, Bijlage VII

locatiegebonden
geïsoleerde
tussenproducten boven
1T
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten 1 –
1 000 T

boven 1 000 T, Bijlage X

100 – 1 000 T, Bijlage IX

10 – 100 T, Bijlage VIII

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII

REACHinformatievereisten die
geen een-op-eenrelatie
hebben met een IUCLIDrubriek.
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1 – 10 T, fysischchemische eisen,
Bijlage VII

REACH Bijlage

IUCLID-rubriek 5

IUCLID-rubrieknaam

Nummer REACH-kolom
1
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voldaan. Daarom moet
IUCLID-rubriek 5.2.2 voor
deze hoeveelheidsklassen
minimaal één volledig
eindpuntonderzoeksrecord
bevatten.
5.2.3

Biologische
afbreekbaarheid in
bodem

9

o

o

o

r

r

o

o

o

o

5.3.1

Bioaccumulatie:
aquatisch/sediment

9

9.3.2

o

o

o

r

r

o

o

o

o

5.4.1

Adsorptie / desorptie

8

9.3.1

o

o

r

r

r

o

o

o

o

6

Ecotoxicologisc
he informatie

6.1.1

Toxiciteit op korte
termijn voor vissen

8

9.1.3

o

o

r

r

r

o

o

o

o

6.1.2

Toxiciteit op lange
termijn voor vissen

9

9.1.6

o

o

o

r

r

o

o

o

o

9.2.1.3
9.2.3
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vervoerde geïsoleerde
tussenproducten boven
1 000 T, Bijlage VII

locatiegebonden
geïsoleerde
tussenproducten boven
1T
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten 1 –
1 000 T

boven 1 000 T, Bijlage X

100 – 1 000 T, Bijlage IX

10 – 100 T, Bijlage VIII

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII

REACHinformatievereisten die
geen een-op-eenrelatie
hebben met een IUCLIDrubriek.

1 – 10 T, fysischchemische eisen,
Bijlage VII

REACH Bijlage

IUCLID-rubriek 5

IUCLID-rubrieknaam

Nummer REACH-kolom
1
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6.1.3

Toxiciteit op korte
termijn voor aquatische
ongewervelde dieren

7

9.1.1

o

r

r

r

r

o

o

r

o

6.1.4

Toxiciteit op lange
termijn voor aquatische
ongewervelde dieren

9

9.1.5

o

o

o

r

r

o

o

o

o

6.1.5

Toxiciteit voor
aquatische algen en
cyanobacteriën

7

9.1.2

o

r

r

r

r

o

o

r

o

6.1.6

Toxiciteit voor
aquatische planten
anders dan algen

n.
v.t
.

niet vereist

o

o

o

o

o

o

o

o

o

6.1.7

Toxiciteit voor microorganismen

8

9.1.4

o

o

r

r

r

o

o

o

o

6.2

Toxiciteit in sediment

10

9.5.1

o

o

o

o

r

o

o

o

o

In rubriek 6.1.5 of in 6.1.6
moet minimaal een volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgegeven.

Voor de hoeveelheidsklasse
> 1 000 ton moet minimaal
een volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgenomen met
als selectie voor eindpunt
„sediment toxicity: long-
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vervoerde geïsoleerde
tussenproducten boven
1 000 T, Bijlage VII

locatiegebonden
geïsoleerde
tussenproducten boven
1T
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten 1 –
1 000 T

boven 1 000 T, Bijlage X

100 – 1 000 T, Bijlage IX

10 – 100 T, Bijlage VIII

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII

REACHinformatievereisten die
geen een-op-eenrelatie
hebben met een IUCLIDrubriek.
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term” (toxiciteit in het
sediment: lange termijn).
6.3.1

6.3.2

Toxiciteit bij in de
bodem levende macroorganismen,
uitgezonderd
geleedpotigen

Toxiciteit voor
terrestrische
geleedpotigen

9

9.4.1
(korte termijn)

10

9.4.4
(lange termijn)

9

9.4.1
(korte termijn)

10

9.4.4
(lange termijn)

Voor de hoeveelheidsklasse
100-1 000 ton moet
minimaal één volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgenomen in
rubriek 6.3.1 of
rubriek 6.3.2.
Voor de hoeveelheidsklasse
> 1 000 ton moet minimaal
één volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgenomen in
rubriek 6.3.1 met als
selectie voor eindpunt
„toxicity to soil
macroorganisms except
arthropods: long-term”
(toxiciteit voor in de bodem
levende macro-organismen,
uitgezonderd
geleedpotigen: lange
termijn), dan wel in
rubriek 6.3.2 met als

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

o

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

o

r

o

o

o

o

Annankatu 18, Postbus 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

PPORD

vervoerde geïsoleerde
tussenproducten boven
1 000 T, Bijlage VII

locatiegebonden
geïsoleerde
tussenproducten boven
1T
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten 1 –
1 000 T

boven 1 000 T, Bijlage X

100 – 1 000 T, Bijlage IX

10 – 100 T, Bijlage VIII

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII

REACHinformatievereisten die
geen een-op-eenrelatie
hebben met een IUCLIDrubriek.
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Bijlage VII
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selectie voor eindpunt
„toxicity to terrestrial
arthropods: long-term”
(toxiciteit voor terrestrische
geleedpotigen: lange
termijn).
6.3.3

Toxiciteit voor
terrestrische planten

9

9.4.3
(korte termijn)

10

9.4.6
(lange termijn)

Voor de hoeveelheidsklasse
100-1 000 ton moet
minimaal één volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgenomen.

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

o

r

o

o

o

o

Voor de hoeveelheidsklasse
> 1 000 ton moet minimaal
één volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgenomen met
als selectie voor eindpunt
„toxicity to terrestrial
plants: long-term”
(toxiciteit voor terrestrische
planten: lange termijn) dan
wel „toxicity to terrestrial
plants: short-term (with
study design considered
suitable for long-term
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standaardeisen, Bijlage
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assessment)” (toxiciteit
voor terrestrische planten:
korte termijn (waarbij de
onderzoeksopzet geschikt
wordt geacht voor
beoordeling op lange
termijn)).
6.3.4

Toxiciteit voor in de
bodem levende microorganismen

9

9.4.2

6.3.5

Toxiciteit voor vogels

10

9.6.1

Voor de hoeveelheidsklasse
> 1 000 ton moet minimaal
één volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgenomen met
als selectie voor eindpunt
„long-term toxicity to birds:
reproduction test”
(langetermijntoxiciteit voor
vogels: reproductietest),
„long-term toxicity to
birds”
(langetermijntoxiciteit voor
vogels) of „toxicity to birds,
other” (toxiciteit voor

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

o

r

o

o

o

o
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100 – 1 000 T, Bijlage IX

10 – 100 T, Bijlage VIII

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII
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vogels, overige).

7

Toxicologische
informatie

7.2.1

Acute toxiciteit: oraal

7

8.5.1

o

r

r

r

r

o

o

r

o

7.2.2

Acute toxiciteit:
inademing

8

8.5.2

o

o

r

r

r

o

o

o

o

7.2.3

Acute toxiciteit:
dermaal

8

8.5.3

o

o

r

r

r

o

o

o

o

7.3.1

Huidirritatie/-corrosie

7

8.1.1
(in-vitrohuidcorrosie)

o

r

r

r

r

o

o

r

o

7

8.1.2
(in-vitrohuidirritatie)

o

r

r

r

r

o

o

r

o

In REACH zijn afzonderlijke
informatievereisten
opgenomen voor in-vitrohuidcorrosie en -irritatie
(8.1.1 en 8.1.2). Het is
echter mogelijk dat er al op
basis van de resultaten van
een van de twee
onderzoeken een definitief
besluit kan worden
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geïsoleerde
tussenproducten boven
1T
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tussenproducten 1 –
1 000 T

boven 1 000 T, Bijlage X

100 – 1 000 T, Bijlage IX

10 – 100 T, Bijlage VIII

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII

REACHinformatievereisten die
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genomen ten aanzien van
de indeling van een stof of
de afwezigheid van
potentiële huidirritatie.
Daarom moet in dossiers
waarvoor dit eindpunt
vereist is, in IUCLIDrubriek 7.3.1 minimaal één
volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgegeven, met als
selectie voor eindpunt „skin
corrosion: in vitro / ex vivo”
(huidcorrosie: in vitro / ex
vivo), „skin irritation: in
vitro / ex vivo”
(huidirritatie: in vitro / ex
vivo) of „skin irritation /
corrosion, other”
(huidirritatie/-corrosie,
overig).
7.3.2

Oogirritatie

7

8.2.1
(in-vitro)

Er moet minimaal één
volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgenomen met

o
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r

r

r

o

o

r

o
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vervoerde geïsoleerde
tussenproducten boven
1 000 T, Bijlage VII

locatiegebonden
geïsoleerde
tussenproducten boven
1T
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten 1 –
1 000 T

boven 1 000 T, Bijlage X

100 – 1 000 T, Bijlage IX

10 – 100 T, Bijlage VIII

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII

REACHinformatievereisten die
geen een-op-eenrelatie
hebben met een IUCLIDrubriek.
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Bijlage VII
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als selectie voor eindpunt
„eye irritation: in vitro / ex
vivo” (oogirritatie: in vitro /
ex vivo) of „eye irritation,
other” (oogirritatie, overig).
7.4.1

Sensibilisering van de
huid

7

8.3
(in vitro of in
chemico)

Er moet ten minste één
volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden ingediend met als
selectie voor eindpunt „skin
sensitisation: in vitro”
(sensibilisering van de huid:
in vitro), „skin sensitisation:
in chemico” (sensibilisering
van de huid: in chemico) of
„skin sensitisation, other”
(sensibilisering van de huid,
overig).

o

r

r

r

r

o

o

r

o

7.5.1

Toxiciteit bij herhaalde
toediening: oraal

8

8.6.1
(korte termijn)

o

o

r

r

r

o

o

o

o

9

8.6.2
(subchronisch)

Voor de hoeveelheidsklasse
10-100 ton moet in rubriek
7.5.1, 7.5.2 of 7.5.3
minimaal één volledig
eindpuntonderzoeksrecord

o

o

o

r

r

o

o

o

o
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7.5.2

7.5.3

7.6.1

Toxiciteit bij herhaalde
toediening: inademing

Toxiciteit bij herhaalde
toediening: dermaal

Genetische toxiciteit in
vitro

8

8.6.1
(korte termijn)

9

8.6.2
(subchronisch)

8

8.6.1
(korte termijn)

9

8.6.2
(subchronisch)

7

8.4.1
(in vitro
genmutatie in
bacteriën)

worden opgenomen.
Voor de hoeveelheidsklasse
> 100 ton moet in rubriek
7.5.1, 7.5.2 of 7.5.3
minimaal één volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgenomen met
een andere selectie voor
eindpunt dan „short-term
repeated dose toxicity:
oral/inhalation/dermal”
(toxiciteit bij herhaalde
toediening op korte
termijn:
oraal/inademing/dermaal).
Voor vervoerde geïsoleerde
tussenproducten in de
hoeveelheidsklassen 110 ton (standaardvereisten)

PPORD

vervoerde geïsoleerde
tussenproducten boven
1 000 T, Bijlage VII

locatiegebonden
geïsoleerde
tussenproducten boven
1T
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten 1 –
1 000 T

boven 1 000 T, Bijlage X

100 – 1 000 T, Bijlage IX

10 – 100 T, Bijlage VIII

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII

REACHinformatievereisten die
geen een-op-eenrelatie
hebben met een IUCLIDrubriek.
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o

o

r

r

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

r

r

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

r

r

r

r

o

o

r

o
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8

7.8.1

Voortplantingstoxiciteit

8.4.2
(in vitro
cytogeniteit in
zoogdiercellen
of in vitro
micronucleus)

8

8.4.3
(in-vitrogenmutatie in
zoogdiercellen
)

8

8.7.1
(screening)

en > 1 000 ton moet
minimaal één volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgenomen.
Voor de hoeveelheidsklasse
> 10 ton zijn er in REACH
twee aanvullende
informatievereisten voor
mutageniteit gespecificeerd
(8.4.2 en 8.4.3). Afhankelijk
van de resultaten van de
test, zijn mogelijk slechts
twee van de drie vereisten
nodig. Daarom moeten
voor de hoeveelheidsklasse
> 10 ton in IUCLIDrubriek 7.6.1 minimaal
twee volledige
eindpuntonderzoeksrecord
s worden opgegeven.
Voor de hoeveelheidsklasse
10-100 ton moet minimaal

PPORD

vervoerde geïsoleerde
tussenproducten boven
1 000 T, Bijlage VII

locatiegebonden
geïsoleerde
tussenproducten boven
1T
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten 1 –
1 000 T

boven 1 000 T, Bijlage X

100 – 1 000 T, Bijlage IX

10 – 100 T, Bijlage VIII

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII

REACHinformatievereisten die
geen een-op-eenrelatie
hebben met een IUCLIDrubriek.

1 – 10 T, fysischchemische eisen,
Bijlage VII
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o

o

r

r

r

o

o

o

o

o

o

r

r

r

o

o

o

o

o

o

r

r

r

o

o

o

o
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9

8.7.3
(uitgebreid
onderzoek
met één
generatie)

één volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgenomen.

PPORD

vervoerde geïsoleerde
tussenproducten boven
1 000 T, Bijlage VII

locatiegebonden
geïsoleerde
tussenproducten boven
1T
vervoerde geïsoleerde
tussenproducten 1 –
1 000 T

boven 1 000 T, Bijlage X

100 – 1 000 T, Bijlage IX

10 – 100 T, Bijlage VIII

1 – 10 T,
standaardeisen, Bijlage
VII

REACHinformatievereisten die
geen een-op-eenrelatie
hebben met een IUCLIDrubriek.
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o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

Voor de hoeveelheidsklasse
> 100 ton moet minimaal
één volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgenomen met
als selectie voor eindpunt
„extended one-generation
reproductive toxicity”
(uitgebreid onderzoek naar
de giftigheid voor de
voortplanting met één
generatie).*
* Ook onderzoeken met
twee, drie of meer
generaties wordt geschikt
geacht om aan het vereiste
te voldoen.

7.8.2

Ontwikkelingstoxiciteit/
teratogeniteit

9

8.7.2 (eerste
soort)

Voor de
hoeveelheidsklasse 100-
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10

8.7.2 (tweede
soort)

1 000 ton moet minimaal
één volledig
eindpuntonderzoeksrecord
worden opgenomen.

o

Voor de hoeveelheidsklasse
> 1 000 ton moeten
minimaal twee volledige
eindpuntonderzoeksrecord
s worden opgenomen voor
twee verschillende soorten.
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o

o

r

o

o
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Annex 4. Minimaal vereiste informatie voor het bijwerken
van een registratie op grond van de eerdere Richtlijn
67/548/EEG
Bij het bijwerken van een registratie die eerder een kennisgeving was op grond van Richtlijn
67/548/EEG (NONS) moet rekening worden gehouden met de volgende drie scenario’s:




Updates hoeveelheidsklasse;
Update om hoofd- of mederegistrant van een gezamenlijke indiening te worden;
Andere updates.

Zie hieronder voor de uitgebreide beschrijving en de vereisten die voor deze typen updates
gelden.

Updates hoeveelheidsklasse
Krachtens artikel 24, lid 2 van de REACH-verordening moet het registratiedossier voor de
eerder aangemelde stof worden bijgewerkt zodra de vervaardigde/geïmporteerde hoeveelheid
de volgende hoeveelheidsdrempel bereikt (10, 100 of 1 000 ton). Bovendien is een update
vereist voor aangemelde stoffen die worden geproduceerd in hoeveelheden van minder dan 1
ton als de drempel van 1 ton wordt bereikt.
De update moet niet alleen de door REACH vereiste informatie bevatten die overeenkomt met
die hogere hoeveelheidsklasse, maar ook eventuele informatie die overeenkomt met lagere
hoeveelheidsklassen. In dit geval moet het dossier volledig overeenstemmen met de REACHvereisten in de door ECHA gespecificeerde IUCLID-opmaak. Met name moet aan alle in dit
document genoemde vereisten voor controle op volledigheid zijn voldaan, zonder dat het
mogelijk is hiervan af te wijken op grond van het feit dat de stof eerder is aangemeld op grond
van Richtlijn 67/548/EEG.
Denk eraan dat als uw update betrekking heeft op een registratie op of boven de drempel van
10 ton, een chemischeveiligheidsrapport (CSR) moet worden opgenomen in rubriek 13 van uw
IUCLID-dossier, tenzij dit niet vereist is op grond van de redenen die zijn beschreven in artikel
14, lid 2 van de REACH-verordening (in welk geval een motivering moet worden gegeven in
rubriek 13).
Daarnaast moeten, zoals in deze handleiding is uitgelegd, alle informatie-eisen in kolom 1 van
de bijlagen VII-XI bij REACH, afhankelijk van de hoeveelheidsklasse, overeenkomen met ten
minste één volledige eindpuntonderzoeksrecord in IUCLID. Daarom moet u bij het bijwerken
van een SNIF-bestand dat is gemigreerd naar IUCLID eraan denken dat ECHA de eindpunteis
als volledig kan zien als ten minste één eindpuntonderzoeksrecord volledig is (weglating van
gegevens, bewijskracht of primair onderzoek). Tekstvoorstellen worden alleen geaccepteerd
voor de eindpunten die verwijzen naar een informatievereiste uit bijlage IX en X van REACH.
De bijlage Overzicht van de controles op volledigheid die door ECHA worden uitgevoerd op de
ingediende dossiers biedt meer informatie over de controles op volledigheid die ECHA verricht
op de ingediende dossiers.

Update om hoofd- of mederegistrant van een gezamenlijke indiening te worden
De verplichting van gezamenlijke indiening geldt ook voor de eerder aangemelde stoffen.
Wanneer een andere registrant dezelfde stof wil aanmelden, moeten daarom de gegevens
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worden gedeeld waar dit gevraagd wordt en moet een gezamenlijke indiening worden
aangemaakt overeenkomstig artikel 11 of 19 van REACH, die ook van toepassing zijn op de
aangemelde stoffen.
In dergelijke gevallen moet de eerdere informatieverstrekker een van de volgende stappen
ondernemen.


De eerdere informatieverstrekker wordt de hoofdregistrant van de gezamenlijke indiening.
Op grond van artikel 11, lid 1, van de verordening moet de hoofdregistrant alle informatie
indienen die gezamenlijk moet worden ingediend, hetgeen wordt gespecificeerd in
artikel 10, onder a) van REACH. Dienovereenkomstig moet de eerdere
informatieverstrekker als hoofdregistrant de gezamenlijke indiening in REACH-IT aanmaken
en de gezamenlijke informatie indienen, met instemming van de andere registrant(en).
Deze laatste moet(en) zich vervolgens aanmelden als lid/leden van de gezamenlijke
indiening. In dit geval moet, evenals bij de eerdere beschreven update van de
hoeveelheidklasse, het hoofddossier volledig overeenstemmen met de REACH-vereisten in
de door ECHA gespecificeerde IUCLID-opmaak. Met name moet aan alle in deze
handleiding uiteengezette vereisten voor controle op volledigheid zijn voldaan. Hierbij is
het niet mogelijk om hiervan af te wijken op grond van het feit dat de stof eerder is
aangemeld op grond van Richtlijn 67/548/EEG.



De eerdere informatieverstrekker wordt deelnemer aan de gezamenlijke indiening.
Wanneer de nieuwe registrant de hoofdregistrant van de gezamenlijke indiening wordt, dan
zal de eerdere informatieverstrekker uiteindelijk moeten deelnemen aan de gezamenlijke
indiening als mederegistrant. Dit moet uiterlijk gebeuren op het moment dat diens
registratie moet worden bijgewerkt. Zolang de vervaardigde/ingevoerde hoeveelheid van
de stof de volgende hoeveelheidsdrempel niet bereikt, kan de eerdere
informatieverstrekker als mederegistrant wijzigingen aanbrengen vanwege het feit dat de
stof eerder is aangemeld op grond van Richtlijn 67/548/EEG en is vrijgesteld van sommige
gegevensvereisten (zie de volgende paragraaf voor de minimale informatievereisten).
Zodra de hoeveelheid van de stof de volgende hoeveelheidsdrempel bereikt, moet het
dossier volledig in overeenstemming zijn met de REACH-vereisten (zie de voorgaande
paragraaf voor updates van de hoeveelheidsklasse). Voor alle overige registranten geldt de
mogelijkheid om niet deel te nemen aan de gedeeltelijke of gehele informatie die is
ingediend door de hoofdregistrant.

Andere updates
Artikel 22 van de REACH-verordening noemt de gevallen waarin de registrant het
registratiedossier moet bijwerken. Het gaat ook over updates als gevolg van besluiten op
grond van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening).
Als een registratiedossier om een andere reden wordt bijgewerkt (met uitzondering van een
wijziging van hoeveelheidsklasse), is bepaalde informatie in uw dossier niet vereist. Om te
zorgen dat het dossier als volledig wordt gezien en dat REACH-IT het kan verwerken, moet uw
dossier echter minimaal de volgende informatie bevatten: 19

19

Voor meer informatie over het invullen van specifieke rubrieken verwijzen wij u naar de verschillende hoofdstukken van deze handleiding.

Annankatu 18, Postbus 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Het opstellen van registratie- en PPORDdossiers
Publicatiedatum mei 2017


Nieuwe en bijgewerkte ingediende informatie

De nieuwe en bijgewerkte informatie die wordt ingediend als gevolg van de update moet
voldoen aan alle eisen van de volledigheidscontrole die zijn beschreven in deze handleiding,
waarbij geen speciale uitzonderingen worden gemaakt op grond van de status als eerder
aangemelde stof. Als u bijvoorbeeld uw dossier bijwerkt om de indeling en etikettering volgens
de CLP-verordening op te nemen, dan moet IUCLID-rubriek 2.1 worden ingevuld.
Voor elk nieuw onderzoek en voor de onderzoeken naar aanleiding van verzoeken door een
bevoegde instantie op grond van Richtlijn 67/548/EEG die nu worden gezien als besluiten van
het Agentschap in overeenstemming met artikel 135 van de REACH-verordening, moeten
uitgebreide onderzoekssamenvattingen worden verstrekt.
Voor bepaalde soorten updates op grond van artikel 22 is het vereist dat de relevante
rubrieken van uw IUCLID-dossier worden bijgewerkt, bijv. om IUCLID-rubriek 3.5.5 inzake de
vormen van consumentengebruik bij te werken.


Rubriek 1 - Algemene informatie

Rubriek 1.1 Identificatie en rubriek 1.2 Samenstelling. Deze rubrieken moeten volledig
zijn om te voldoen aan alle eisen van de technische volledigheidscontrole die in deze
handleiding zijn beschreven. De structuurformules zijn echter optioneel, aangezien die al
schriftelijk zijn ingediend op grond van Richtlijn 67/548/EEG.
Rubriek 1.3 Identificatoren. Hier moet ten minste het kennisgevingsnummer op grond van
Richtlijn 67/548/EEG (NCD-nummer) worden opgegeven, evenals uw registratienummer
volgens de REACH-verordening (het nummer dat u hebt ontvangen toen u uw
registratienummer opvroeg via REACH-IT).
Rubriek 1.7 Leveranciers. Als u optreedt als Only Representative (enige
vertegenwoordiger), wordt u gevraagd hier duidelijke documentatie van uw benoeming tot
Only Representative (enige vertegenwoordiger) toe te voegen.


Rubriek 2 – Indeling en etikettering en PBT-beoordeling

Rubriek 2.1 GHS Indeling en etikettering is overeenkomstig de CLP-verordening (GHS)
verplicht in rubriek 2.1 van uw IUCLID-dossier.Als u eerder een dossier zonder rubriek 2.1
hebt ingediend, moet u deze informatie zonder onnodige vertraging in een registratie-update
verstrekken.
Rubriek 2.3 PBT-beoordeling. Het bestaat uit een eindpuntsamenvatting en
eindpuntonderzoeksrecords. Als de bijgewerkte kennisgeving meer dan 10 ton per jaar betreft,
dan moet u een eindpuntsamenvatting maken in rubriek 2.3 “PBT assessment” (door met de
rechtermuisknop op het onderdeelnummer te klikken) en een keuze maken in de keuzelijst
“PBT assessment: overall result”. Indien de optie PBT assessment does not apply (PBTbeoordeling niet van toepassing) wordt geselecteerd, moet er in het lege tekstveld een
Justification (Motivering) worden opgenomen.


Rubriek 3 – Vervaardiging, gebruik en blootstelling

Als u in IUCLID rubriek 1.1 aangegeven hebt dat uw Role in the supply chain (Rol in de
toeleveringsketen) (ook) Manufacturer (Fabrikant) is, dan moet de volgende subrubriek
volledig zijn:
Rubriek 3.3 Locaties. Als u in rubriek 1.1 aangeeft dat uw Role in the supply chain (Rol in de
toeleveringsketen) Manufacturer (Fabrikant) is, dan moet u in deze rubriek ten minste één
productielocatie opgeven. Hiertoe moet u in rubriek 3.3 een record aanmaken, dit koppelen
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aan een Site (Locatie) en het met behulp van het veld Related manufacture/own use
(Gerelateerde productie/eigen gebruik) koppelen aan ten minste één productierecord in
rubriek 3.5.1. Voor productielocaties wordt het land van de locatie doorgaans geacht gelijk te
zijn aan het land van de indienende rechtspersoon.
Rubriek 3.5.1 Vervaardiging. Indien in rubriek 1.1 Identificatie het selectievakje
Manufacturer (Fabrikant) is geselecteerd, dan moet er ten minste één record met een
productiegebruik in rubriek 3.5.1 aanwezig zijn.


Rubriek 13 - Chemischeveiligheidsrapport

Als de update geen betrekking heeft op een verandering van de hoeveelheidsklasse, hoeft de
kennisgever normaal gesproken geen chemischeveiligheidsrapport (CSR) in te dienen. Als de
bijgewerkte kennisgeving echter voor meer dan 10 ton per jaar is en betrekking heeft op
nieuwe geïdentificeerde gebruiksvormen, er nieuwe kennis is opgedaan met betrekking tot de
risico’s van de stof voor de menselijke gezondheid en/of het milieu die zou leiden tot
wijzigingen in het veiligheidsinformatieblad, of als er verandering optreedt in de indeling en
etikettering van de stof, dan moet er een CSR verstrekt worden.
Indien u geen CSR hoeft in te dienen, selecteert u REACH Chemical safety report (CSR)
(REACH-chemischeveiligheidsrapport (CSR) in de keuzelijst Type of report (Soort rapport) in
IUCLID-rubriek 13, en neemt u in het veld Further information on the attached file (Verdere
informatie over het bijlagebestand) dan wel in het veld Discussion (Discussie) een motivering
op waarom u geen CSR indient. Gebruik de desbetreffende motivering uit de volgende
voorbeelden:
iii. “Er wordt geen CSR ingediend omdat het gaat om een eerder
aangemelde stof die de volgende drempelwaarde niet bereikt en die
niet onder het toepassingsgebied van artikel 22, lid 1, onder d), van
artikel 22, lid 1, onder e) en van artikel 22, lid 1, onder f) van de
REACH-verordening valt.”
iv. “Er wordt geen CSR ingediend omdat de stof voldoet aan de vereisten
van artikel 14, lid 2 van de REACH-Verordening.



Dossiertitel - afwijkingsverklaring

De volgende afwijkingsverklaring in uw dossiertitel moet worden opgenomen in het veld
Dossier submission remark (Opmerking dossierindiening):
"This dossier is a registration update of a previously notified substance which did not reach the
next tonnage threshold under the REACH regulation. It contains new and updated
information." (Dit dossier is een registratieaanpassing van een eerder aangemelde stof die de
volgende drempelwaarde overeenkomstig de REACH-verordening niet heeft bereikt. Het bevat
nieuwe en aangepaste gegevens.)
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Annex 5. De beoordelingsentiteit in IUCLID 6
Assessment entity composition (Samenstelling beoordelingsentiteit)
Indien u concludeert dat er diverse sets stofeigenschappen nodig zijn om de beoordeling te
verrichten (zie ook de overwegingen in deel D, hoofdstuk D.2 van het Richtsnoer inzake
chemischeveiligheidsbeoordeling), moet u beoordelingsentiteiten in IUCLID aanmaken. Aan de
hand hiervan kunt u deze sets met eigenschappen op transparante wijze rapporteren.
Een beoordelingsentiteit is een containerbegrip voor een verzameling gegevens over de
eigenschappen van stoffen (fysisch-chemisch/lot in het milieu/gevaren), dat wordt gebruikt
voor beoordelingsdoeleinden. Daardoor kan de beoordelaar de gegevensverzamelingen van
eigenschappen definiëren die relevant zijn voor de specifieke samenstellingen/vormen van de
stof (op de markt gebracht of ontstaan bij gebruik). Deze gegevensverzamelingen worden
daarna gebruikt om de stof gedurende diens levenscyclus te beoordelen, zodat een beeld
ontstaat van het gedrag ervan (bijv. in de zin van vluchtigheid, oplosbaarheid in water,
absorptie, afbraak of omzetting) in de verschillende beoogde gebruiksvormen en van de
potentiële wijzigingen in het gevarenprofiel.
Er zijn diverse soorten beoordelingsentiteiten, die zijn gedefinieerd op basis van hun relatie
met de gegevensverzameling van de geregistreerde stof. De mogelijke soorten zijn:
1. Registered substance as such (Als zodanig geregistreerde stof): het kan nuttig zijn om
voor de als zodanig geregistreerde stof een beoordelingsentiteit aan te maken in het geval
dat de stof als zodanig alsmede bepaalde bestanddelen en omzettingsproducten een rol
spelen bij de beoordeling. Als uw stof bijvoorbeeld wordt omgezet, is het voor het
verrichten van uw beoordeling mogelijk van belang zowel de eigenschappen van vóór de
omzetting als die van het omzettingsproduct te weten. Ook voor stoffen met verscheidene
bestanddelen kan het zijn dat de eigenschappen afhangen van de bestanddelen en de
onzuiverheden, maar dat het voor sommige andere stoffen mogelijk is de stof als zodanig
te beoordelen. De gangbare praktijk is om beoordelingen van de menselijke gezondheid te
verrichten voor de volledige stof (indien de dampspanning gelijk is voor de verschillende
bestanddelen), maar milieubeoordelingen wel te differentiëren naar groepen bestanddelen
(met verschillende fysisch-chemische eigenschappen). In het geval de registratie meerdere
samenstellingen met een verschillend gevarenprofiel omvat, dan moet de
beoordelingsentiteit voor "specific composition/form" (specifieke samenstelling/vorm)
worden gedefinieerd (zie hierna).
2. Specific composition/form of the registered substance (Specifieke
samenstelling/vorm van de geregistreerde stof): in het geval de registratie samenstellingen
omvat met verschillende fysisch-chemische eigenschappen, een verschillend lot in het
milieu of een verschillend gevarenprofiel, dan kunnen er verschillende
beoordelingsentiteiten worden aangemaakt om de desbetreffende eigenschappen te
groeperen overeenkomstig die samenstellingen.
3. (group of) constituent in the registered substance ((Groep) bestanddelen in de
geregistreerde stof): wanneer het lot in het milieu van de verschillende
bestanddelen/onzuiverheden leidt tot potentiële blootstelling van de mens/of het milieu aan
een andere samenstelling dan de gebruikte samenstelling, dan kunnen er een of meer sets
eigenschappen voor (groepen van) bestanddelen van belang zijn voor de beoordeling (bijv.
indien een activiteit plaatsvindt bij een verhoogde temperatuur en de stof is samengesteld
uit verschillende bestanddelen met elk een eigen vluchtigheidsgraad, dan kan de
blootstelling plaatsvinden aan de meest vluchtige bestanddelen). Dit kan ook van
toepassing zijn als het gevaar van bijv. een onzuiverheid invloed heeft op de beoordeling.
De selectie en potentiële groepering van bestanddelen/onzuiverheden moet goed worden
gedocumenteerd.
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4. Transformation product of the registered substance (Omzettingsproduct van de
geregistreerde stof): de geregistreerde stof kan worden omgezet tijdens gebruik of in het
milieu. Deze omzetting kan het gevolg zijn van:
v. dissociatie;
vi. biotische of abiotische afbraak, hydrolyse, fotolyse (bij de uiteindelijke afbraak
wordt doorgaans uitgegaan van het feit dat met omzettingsproducten geen
rekening hoeft te worden gehouden);
vii. reactie tijdens gebruik (vanwege de technische functie van de stof). Wanneer de
stof reageert tijdens de vervaardiging van een andere stof die vervolgens
zelfstandig wordt geregistreerd (tenzij de stof is vrijgesteld), dan hoeven de
reactieproducten niet te worden beoordeeld. Is dit niet het geval, dan worden de
omzettingsproducten beoordeeld als onderdeel van de registratie van de originele
stof (met inbegrip van de economische levensduur wanneer alleen
omzettingsproducten in het voorwerp overblijven).

Gegevensstructuur beoordelingsentiteit
De beoordelingsentiteit moet worden gedefinieerd op basis van de volgende gegevens:





Een name (naam): Bedenk wel dat deze naam niet wordt weergegeven in het
navigatiepaneel aan de linkerkant van het scherm. U kunt de Assessment entity
(Beoordelingsentiteit) direct in het navigatiepaneel hernoemen door met de
rechtermuisknop op de beoordelingsentiteit te klikken.
een assessment entity composition (samenstelling van beoordelingsentiteit) (vergelijkbaar
met de manier waarop samenstellingen worden gedefinieerd in rubriek 1.2 van IUCLID).
Afhankelijk van het type beoordelingsentiteit (d.w.z. de relatie daarvan met de
geregistreerde stof) helpt IUCLID de gebruiker bij het definiëren ervan. De samenstelling
van de beoordelingsentiteit is bedoeld om inzicht te vergroten in waar de
beoordelingsentiteit uit bestaat.

Tabel 16:



Informatie beoordelingsentiteit en samenstelling

Relatie van de
beoordelingsentiteit met
de geregistreerde stof

Assessment entity composition (Samenstelling
beoordelingsentiteit)

Registered substance as such (Als
zodanig geregistreerde stof)

Dezelfde samenstelling als de stof die beschikbaar is in rubriek 1.2

Specifieke samenstelling/vorm van de
geregistreerde stof

Uit de samenstellingen die beschikbaar zijn in rubriek 1.2, kunnen een of
meerdere samenstellingen worden geselecteerd

(groep van) bestanddelen in de
geregistreerde stof

Er kunnen en of meer bestanddelen/additieven/onzuiverheden worden
geselecteerd die zijn gerapporteerd in een samenstelling - rubriek 1.2

Omzettingsproduct van de
geregistreerde stof

Er kunnen een of meerdere referentiestoffen worden geselecteerd

Een koppeling naar (een) samenstelling(en) gerapporteerd in rubriek 1.2 (opgenomen in
het veld Related composition (Gerelateerde samenstelling)). Een dergelijke koppeling is
van belang indien er meerdere samenstellingen met verschillende vormen van gebruik
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bestaan: zo kan worden getraceerd welke beoordelingsentiteit van belang is voor welke
samenstelling.



Bepaalde additional information (aanvullende informatie), wanneer die eventueel nodig is
om nadere uitleg te geven over een beoordelingsentiteit: in het geval de
beoordelingsentiteit wordt gedefinieerd voor een groep bestanddelen, kan de beoordelaar
bijvoorbeeld toelichten hoe de groepering tot stand is gekomen.

Omdat de beoordelingsentiteit een containerbegrip is voor verzamelingen stofeigenschappen,
dat wordt vermeld in eindpuntonderzoeksrecords en eindpuntsamenvattingen in IUCLID, moet
u koppelingen aanbrengen met die elementen (zie de hiernavolgende rubrieken).

Relatie tussen beoordelingsentiteit, eindpuntonderzoeksrecords en
eindpuntsamenvattingen
Om te zorgen voor transparantie en het sorteren van de informatie in de IUCLIDgegevensverzameling, en om deze weer te geven in de CSR die wordt gegenereerd door de
Report generator, is het cruciaal om voor elke beoordelingsentiteit aan te geven welke
eindpuntonderzoeksrecords en bijbehorende conclusies (eindpuntsamenvattingen) beschikbaar
zijn.
De volgende koppelingen zijn mogelijk in IUCLID6:




elk eindpuntonderzoeksrecord verwijst naar één informatieonderdeel van het testmateriaal;
alle desbetreffende onderzoeksrecords kunnen bij het beoordelen van een specifiek
eindpunt worden gekoppeld aan de betrokken eindpuntsamenvatting;
eindpuntsamenvattingen kunnen worden gekoppeld aan een of meer
beoordelingsentiteiten. Er is een veld aanwezig om de koppeling tussen de
eindpuntsamenvattingen(en) en de beoordelingsentiteit toe te lichten. Op deze manier kan
worden nagegaan welke onderzoeksrecords van belang zijn voor welke
beoordelingsentiteit.

Afbeelding 34: Relaties tussen beoordelingsentiteit, eindpuntsamenvatting en
eindpuntonderzoeksrecords
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Afbeelding 35:

Meer gedetailleerde illustratie

Het is mogelijk dat het dossier onderzoeksrecords bevat die niet zijn gekoppeld aan een
eindpuntsamenvatting. Dit is het geval voor i) onderzoeken die worden gemeld op grond van
de verplichting om alle relevante beschikbare informatie over de stofeigenschappen te melden,
maar die niet (direct) zijn gebruikt bij de beoordeling (bijv. een oud onderzoek, terwijl de
huidige samenstelling anders is), en ii) eindpuntonderzoeksrecords die worden gebruikt om
een weglating van gegevens te melden.

Koppeling tussen eindpuntsamenvattingen en beoordelingsentiteiten
U kunt een koppeling aanbrengen naar een eindpuntsamenvatting vanuit een
beoordelingsentiteit die is gerapporteerd in rubriek 0.4 van IUCLID. U kunt in één keer
meerdere eindpuntsamenvattingen selecteren en deze koppelen aan de beoordelingsentiteit. In
dit geval kan er in het opmerkingenveld een toelichting worden opgenomen, die geldt voor alle
samenvattingen.
Een beoordelingsentiteit kan per specifiek eindpunt slechts worden gekoppeld aan één
samenvatting (bijv. één beoordelingsentiteit kan maar aan één kookpuntsamenvatting worden
gekoppeld).
De lijst met samenvattingen die zijn gekoppeld aan de beoordelingsentiteit, wordt dan
weergegeven bij de beoordelingsentiteit zelf.
U kunt u ook samenvattingen aan beoordelingsentiteiten koppelen vanuit de samenvatting
zelf. Een samenvatting kan worden gekoppeld aan meerdere beoordelingsentiteiten. Dit kan
het geval zijn wanneer beoordelingsentiteiten bijvoorbeeld zijn gedefinieerd voor verschillende
samenstellingen waarvoor voor sommige eindpunten wel verschillen bestaan, maar voor
andere weer niet. Selecteer daartoe het paneel Assessment entity (Beoordelingsentiteit) dat
staat weergegeven onder elke eindpuntsamenvatting van de stofgegevensverzameling indien
er ten minste één beoordelingsentiteit is gedefinieerd. Klik onder de tabel op Link (Koppeling)
en er verschijnt een lijst met alle beoordelingsentiteiten waaraan de
eindpuntonderzoekssamenvatting nog niet is gekoppeld, waaruit een selectie gemaakt kan
worden. Er kan een note (aantekening) worden opgenomen als er aanvullende informatie moet
worden opgenomen om de motivering beter uit te leggen.
De lijst met beoordelingsentiteiten (en bijbehorende notes (aantekeningen)) waaraan de
eindpuntonderzoekssamenvatting is gekoppeld, wordt dan weergegeven in de tabel.
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Afbeelding 36:
Koppeling tussen eindpuntsamenvattingen en
beoordelingsentiteiten

Koppeling tussen eindpuntonderzoeksrecords en eindpuntsamenvattingen
Het is mogelijk om in elke eindpuntsamenvatting alle relevante onderzoeken
(eindpuntonderzoeksrecords) te koppelen die bijdragen aan de bewijskracht van de
samenvatting zelf. Dit is met name nodig om te zorgen voor transparantie ten aanzien van de
informatiebasis van de samenvatting wanneer er beoordelingsentiteiten bestaan en er
meerdere eindpuntsamenvattingen worden aangemaakt.
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Annex 6. Overzicht van de hoeveelheidsvelden in IUCLID
Deze bijlage biedt een overzicht van de verschillende velden in IUCLID waarin informatie over de hoeveelheid is opgenomen. De bijlage
biedt een beschrijving van het veld met inbegrip van welke soort hoeveelheid wordt geacht te worden gerapporteerd (hoeveelheid van de
individuele registrant versus de EU-hoeveelheid) en wat het beoogde gebruik van de informatie is.
Ga naar Help in IUCLID voor meer informatie over de velden.

Rubriek

Veld(en)

Hoeveelheid
individuele
registrant of
totale EUhoeveelheid

Toelichting

Gebruik van de gerapporteerde waarden

3.2 – Geschatte
hoeveelheden

Totale hoeveelheid:
- fabricage
- ingevoerd

Van individuele
registrant

De hoeveelheid van de registrant die per jaar
wordt geproduceerd of ingevoerd.

Door registrant: voor berekening van de
gemiddelde hoeveelheid over drie jaar,
waarop de informatievereisten voor
registratie gebaseerd zijn.

Voor elk jaar moeten afzonderlijke vermeldingen
worden opgenomen.

Door autoriteiten:
- voor verspreiding nadat de informatie is
bijeengevoegd met de hoeveelheden van
andere registranten van dezelfde stof en
afgerond in hoeveelheidsklassen;
- voor screening en prioriteitsstelling nadat
de informatie is bijeengevoegd met de
hoeveelheden van andere registranten.
3.2 – Geschatte
hoeveelheden

Details over hoeveelheden
(ton/jaar):
- Hoeveelheid direct
geëxporteerd
- Hoeveelheid voor eigen

Van individuele
registrant

Splits, indien van toepassing, de hiervoor
gerapporteerde, elk jaar vervaardigde en
ingevoerde hoeveelheid van de registrant in:
hoeveel (direct) wordt geëxporteerd, hoeveel
bestemd is voor eigen gebruik en hoeveel wordt
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Door autoriteiten: voor screening en
prioriteitstelling.
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gebruik
- Hoeveelheid gebruikt als
tussenproduct onder strikt
gecontroleerde
omstandigheden (vervoerd)
- Hoeveelheid gebruikt als
tussenproduct onder strikt
gecontroleerde
omstandigheden
(locatiegebonden)

3.2 – Geschatte
hoeveelheden

3.5.0 Gebruiks- en
blootstellingsinformatie
die van belang is voor alle
gebruiksvormen
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gebruikt als tussenproduct onder strikt
gecontroleerde omstandigheden (vervoerd of
locatiegebonden).
In rubriek 3.5 zijn extra velden opgenomen om het
individuele gebruik nader te omschrijven (met
inbegrip van eigen gebruik en gebruik als
tussenproduct onder strikt gecontroleerde
omstandigheden).
Het veld ‘tonnage per use’ (hoeveelheid per
gebruik) in rubriek 3.5 kan worden gebruikt om de
hoeveelheden van rubriek 3.2 verder uit te splitsen
in verschillende gebruiksvormen als de registrant
daar de individuele hoeveelheden rapporteert (zie
hierna).
Voor elk jaar moeten afzonderlijke vermeldingen
worden opgenomen.

Details over hoeveelheden
(ton/jaar):
- Hoeveelheid ingevoerd in
voorwerpen
- Hoeveelheid in
geproduceerde voorwerpen

Van individuele
registrant

Cumulatieve hoeveelheden
(ton/jaar)

Van individuele
registrant of EU
(indien de EUhoeveelheid wordt
gemeld, moet het
bijbehorende
selectievakje
worden
aangevinkt)

In het geval van registratie of kennisgeving van
stoffen in voorwerpen op grond van artikel 7,
rapporteert de registrant of informatieverstrekker
hier de verhouding van welk deel wordt ingevoerd
in de EER via ingevoerde voorwerpen en welk deel
wordt verwerkt in geproduceerde voorwerpen.
Voor elk jaar moeten afzonderlijke vermeldingen
worden opgenomen.

Door registrant: voor berekening van de
gemiddelde hoeveelheid over drie jaar,
waarop de informatievereisten voor
registratie gebaseerd zijn.

De registrant kan een realistische waarde
opnemen van de totale hoeveelheid van de stof
(per jaar), die wordt vervaardigd of gebruikt
tijdens elke levenscyclusfase. Waar beschikbaar,
gaat de voorkeur uit naar vermelding van de
hoeveelheid per gebruik in de rubrieken 3.5.2 t/m
3.5.6 (zie de in onderstaande rijen beschreven
velden).

Door registrant: als basis voor
milieubeoordeling.
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Door autoriteiten:
- interne statistieken en verslaglegging –
controle op de aanwezigheid van mogelijk
zorgwekkende stoffen in voorwerpen
- screening bijv. op potentieel nieuwe
beperkingen.

Door autoriteiten: voor screening en
prioriteitstelling, bijv. belang van
wijdverbreide gebruiksvormen.
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Afhankelijk van de beschikbare informatie kan de
registrant informatie opnemen uit diens eigen
toeleveringsketen dan wel informatie die
representatief is voor de EU-markt.
Indien de EU-hoeveelheid wordt gemeld, moet het
bijbehorende selectievakje worden aangevinkt.
In alle gevallen moeten er details over de gemelde
hoeveelheid (bijv. de informatiebron) worden
opgenomen in het daartoe bestemde veld ernaast.
3.5.1 Vervaardiging

Hoeveelheid van de
geproduceerde stof (ton/jaar)

Van individuele
registrant of EU
(indien de EUhoeveelheid wordt
gemeld, moet het
bijbehorende
selectievakje
worden
aangevinkt)

De registrant moet een realistische marktwaarde
opnemen van de totale hoeveelheid van de stof
die elk jaar wordt vervaardigd.

Door registrant: als basis voor
milieubeoordeling.

Afhankelijk van de beschikbare informatie kan de
registrant informatie opnemen uit diens eigen
toeleveringsketen dan wel informatie die
representatief is voor de EU-markt.
Indien de EU-hoeveelheid wordt gemeld, moet het
bijbehorende selectievakje worden aangevinkt.
Indien de hoeveelheid van de individuele
registrant wordt gemeld, moet deze
overeenkomen met de waarden die voor de
verschillende jaren in rubriek 3.2 zijn
gerapporteerd.
In alle gevallen moeten er details over de gemelde
hoeveelheid (bijv. de informatiebron) worden
opgenomen in het daartoe bestemde veld ernaast.

3.5.2 Formuleren of
herverpakken
3.5.3 Gebruik op
industriële locaties

Hoeveelheid van de stof voor
dit gebruik (ton/jaar)

Van individuele
registrant of EU
(indien de EUhoeveelheid wordt

De registrant moet een realistische marktwaarde
opnemen van de totale hoeveelheid van de stof
die elk jaar wordt gebruikt voor elk van de
gerapporteerde gebruiksvormen.
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Door registrant: als basis voor de
chemischeveiligheidsbeoordeling in het geval
een dergelijke beoordeling wordt verricht,
bijv. berekening van de dagelijkse
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3.5.4 Wijdverspreid
gebruik door
professionele werknemers
3.5.5 Gebruik door
consumenten
3.5.6 Economische
levensduur

gemeld, moet het
bijbehorende
selectievakje
worden
aangevinkt)
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Afhankelijk van de beschikbare informatie kan de
registrant informatie opnemen uit diens eigen
toeleveringsketen dan wel informatie die
representatief is voor de EU-markt.
Indien de EU-hoeveelheid wordt gemeld, moet het
bijbehorende selectievakje worden aangevinkt.

Voor gebruik als tussenproduct onder strikt
gecontroleerde omstandigheden, moeten, als de
hoeveelheden van de individuele registrant
worden gemeld, deze hoeveelheden
overeenkomen met de waarden die voor de
verschillende jaren in rubriek 3.2 zijn
gerapporteerd.
In alle gevallen moeten er details over de gemelde
hoeveelheid (bijv. de informatiebron) worden
opgenomen in het daartoe bestemde veld ernaast.
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gebruikshoeveelheid op een locatie of het
gebruik per dag in een milieubeoordeling.

Door autoriteiten:
- interne statistische gegevens en rapportage;
- voor screening en prioriteitstelling, bijv.
hoeveelheid bestemd voor gebruiksvormen
met een specifieke status in de regelgeving.
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