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Versie

Wijzigingen

Datum

1.0

Oorspronkelijke versie

17 februari 2020

1.1

Typefout

20 februari 2020

2.0

Nieuwe functies in IUCLID (Geavanceerd zoeken, selectie
van categorieën voor nieuw voorwerp en mengsel,
aanmaken van componenten van complexe objecten door
verwijzing) voor het opstellen van het dossier
Nieuwe functies in het indieningsrapport

13 juli 2020

2.1

Nieuwe functionaliteiten om te kunnen verwijzen naar
SCIP-gegevens die al bij ECHA zijn ingediend.

24 augustus 2020

3.0

Nieuwe functies in IUCLID (geavanceerd zoeken in
referentiestoffen, inbound references, bulksgewijs
exporteren en verwijderen).
SCIP-databank open voor het indienen van
kennisgevingen om aan wettelijke verplichtingen te
voldoen. Wijzigingen in het indieningsrapport

28 oktober 2020

4.0

Nieuwe functies in IUCLID (geavanceerd zoeken,
geavanceerd importeren, doorgaan naar indienen na het
aanmaken van een dossier)
Nieuwe functie om een vereenvoudigde SCIPkennisgeving in te dienen (voor één of meer juridische
entiteiten)
Wijzigingen in indieningsrapporten om alle rapporten te
harmoniseren (zonder informatie over zorgwekkend
element)

28 mei 2021

5.0

Nieuwe gebruikersrol
Nieuwe functie in IUCLID (om chemischestoffenidentificaties in bulk te importeren)

31 mei 2022
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Inleiding

SCIP is de databank voor informatie over zorgwekkende stoffen (Substances of
Concern) In voorwerpen als zodanig of in complexe objecten (Producten),
opgezet uit hoofde van de kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA).
Dankzij de SCIP-databank is de informatie over de aanwezigheid van zeer
zorgwekkende stoffen (SVHC’s) beschikbaar gedurende de hele levenscyclus
van producten en materialen, met inbegrip van de afvalfase.
https://echa.europa.eu/scip
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SCIP-databank: informatiestroom
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Cloud Services
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Overzicht van de procedure voor het indienen
van een SCIP-kennisgeving
1

Desktop

2

Dossier
opstellen

Server

3

Indiening van
een dossier

Indieningsrap
port

Cloud

System-to-System (informatie-uitwisseling tussen systemen)
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SCIP-databank: tools
Inschrijven
en
identificeren

Om toegang te krijgen tot de IT-tools van ECHA, te weten ECHA Cloud Services
(clouddiensten) en het ECHA Submission Portal (indieningsportaal), moet er eerst een
ECHA-account worden aangemaakt.

Dossier opstellen
SCIP-kennisgevingen worden bij ECHA ingediend door middel van IUCLID-dossiers
(i6z files). IUCLID is de internationale databank voor uniforme informatie over
chemische stoffen, die wordt bijgehouden door ECHA en de OESO, en heeft een
gebruikersinterface voor het opstellen en aanmaken van SCIP-kennisgevingen.
Indiening van een dossier
Het ECHA Submission Portal (ECHA Cloud Services) is een online tool voor het
indienen van SCIP-kennisgevingsdossiers volgens de geharmoniseerde IUCLIDindeling.
Een dossier opstellen en indienen
System-to-System
Service

Bedrijven kunnen op hun eigen systemen SCIP-kennisgevingsdossiers aanmaken, in
de geharmoniseerde indeling, en hun kennisgevingen op het ECHA Submission Portal
indienen via een automatische System-to-System-overdracht (via informatieuitwisseling tussen systemen).
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Toegang
In dit hoofdstuk wordt het proces beschreven om toegang te krijgen
tot ECHA Cloud Services, het aanmaken van een ECHA-account en het
koppelen van informatie over de juridische entiteit om tools te kunnen
gebruiken voor het opstellen en indienen van SCIP-kennisgevingen.

Toegang tot ECHA Cloud Services
U kunt ECHA Cloud Services bereiken
via de SCIP-webpagina:
https://echa.europa.eu/scip

U kunt ECHA Cloud Services
bereiken via de homepage van
ECHA: https://echa.europa.eu
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Welkomstpagina

Hebt u al een ECHAaccount, dan kunt u op
‘Log in’ (aanmelden)
klikken.

(https://ecs.echa.europa.eu/cloud/home.html)

Hebt u nog geen ECHA-account, dan
kunt u op ‘Register’ (registreren)
klikken. Aanvullende informatie over het
aanmaken van een ECHA-account is te
vinden op de webpagina ‘ECHA accounts
and EU Login’
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De gebruikersrollen definiëren
Gebruikersrollen bepalen het toegangsniveau voor gebruikers binnen de IT-applicaties van ECHA. In
verband met SCIP-kennisgevingen zijn de volgende gebruikersrollen nodig:
• LE Manager → kan de account van de juridische entiteit (Legal Entity, LE) bekijken en bewerken en
kan gegevens en contacten van de gebruiker toevoegen, verwijderen of bewerken.
• Submission Portal Manager → kan SCIP-kennisgevingen indienenvia het ECHA Submission
Portal (indieningsportaal).
• IUCLID Full Access → kan online SCIP-kennisgevingen opstellen in IUCLID Cloud.
• ‘Reader’- en ‘Read’-rollen → hebben ‘read only’-toegang (alleen lezen).
• Submission Portal Manager Restricted: een ‘LE-manager’ kan de zichtbaarheid van de informatie
van gebruikers op het ECHA-indieningsportaal beperken. Gebruikers aan wie deze rol is toegewezen
kunnen alleen bijzonderheden zien over de door hen via het portaal verrichte indieningen. Wanneer
deze rol in combinatie met een andere rol wordt toegewezen, zal de rol met het sterkere recht
prevaleren, bv. als een gebruiker de ‘Submission Portal Manager Restricted’-rol en de ‘Submission
Portal Manager’-rol heeft, dan wordt de beperkte zichtbaarheid niet toegepast. Bovendien heeft een
gebruiker met de rol ‘Restricted’ die volledige toegang heeft tot de IUCLID-cloud (d.w.z. ‘volledige
toegang tot IUCLID’) toegang tot alle informatie die voor die rechtspersoon beschikbaar is in de
IUCLID-cloud.
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Inloggen met een bestaande account

1

2

Voer uw ‘Username’
(gebruikersnaam) en
‘Password’ (wachtwoord) in

Klik op ‘Login with “ECHA
account”’ (inloggen met
ECHA-account)

Meer informatie over ECHA-accounts is te vinden op de webpagina ‘ECHA accounts and EU Login’.
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Nieuwe gebruikers van ECHA Applications

Nieuwe gebruikers moeten akkoord gaan
met de ‘Terms & Conditions’ (voorwaarden)
van elke applicatie alvorens deze te kunnen
gebruiken.
Klik op de betreffende koppeling om de
volledige ‘Terms & Conditions’ te lezen.
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Een dossier opstellen voor SCIP-kennisgevingen
In dit hoofdstuk worden de verschillende manieren beschreven om
een SCIP-kennisgeving op te stellen en wordt uitgelegd hoe kan
worden begonnen met het opstellen van een SCIPkennisgevingsdossier in IUCLID.

Manieren om een SCIP-kennisgeving
op te stellen
SCIP-kennisgevingen kunnen op drie manieren worden opgesteld:
1. Uw kennisgeving online opstellen in IUCLID Cloud
ECHA Cloud Services bieden webtoegang tot een IUCLID Cloud-instance voor het
opstellen van SCIP-kennisgevingen.

2. Uw kennisgeving opstellen in IUCLID 6 (Server & Desktop)

Desktop

Server

Cloud

De SCIP-kennisgeving kan ook ‘offline’ worden opgesteld binnen de eigen ITinfrastructuur van uw bedrijf. U kunt IUCLID downloaden en meer informatie vinden op
de IUCLID 6-website.

3. Uw kennisgeving voorbereiden voor System-to-System indiening (via
informatie-uitwisseling tussen systemen)
Bedrijven kunnen SCIP-kennisgevingsdossiers aanmaken volgens de geharmoniseerde
indeling en ze op het ECHA Submission Portal indienen via de System-to-System Service
(S2S).

System-to-System
Service
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Toegang tot IUCLID Cloud
Online een dossier aanmaken

Zodra u bent ingelogd op het systeem, opent de ECHA Cloud Servicesdashboardpagina.
Met de IUCLID Cloud-service kan online een SCIP-kennisgevingsdossier
worden opgesteld. De IUCLID Cloud Trial-service wordt alleen gebruikt
voor opleidingsdoeleinden om vertrouwd te raken met de tool.
Merk op dat alleen LE Managers rechten hebben voor inschrijving op een
dienst. Voor andere gebruikers is deze functionaliteit niet te zien.
Voor toegang tot de dienst moet u er eerst op inschrijven.
ECHA Cloud Services geeft ook toegang tot het ECHA Submission Portal,
de tool voor het indienen van SCIP-kennisgevingen (meer informatie in
het hoofdstuk “Een SCIP-kennisgeving indienen”)
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IUCLID 6 downloaden – ‘offline’ dossiers aanmaken

U kunt IUCLID downloaden op de eigen IT-infrastructuur
van het bedrijf ter plaatse vanaf de IUCLID-webpagina:
https://iuclid6.echa.europa.eu
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Het IUCLID-dashboard voor het opstellen van dossiers
Bij het
gebruikerspictogram
worden de naam van de
gebruiker en de
bedrijfsnaam van de
juridische entiteit
weergegeven.

Als u IUCLID opent, wordt de IUCLID-dashboardpagina weergegeven.

U kunt altijd terug naar
het hoofdmenu via het
pictogram met drie
streepjes links
bovenaan.

Dit vak wordt gebruikt om
gegevens in te voeren en te
navigeren tussen de verschillende
IUCLID-entiteiten: ‘Substances’
(stoffen) en ‘Mixtures’ (mengsels)
hebben met verschillende
juridische contexten te maken
(bv. Reach en PCN).

Klik op ‘Articles’ (voorwerpen)
voor toegang tot de
gegevensverzamelingen en
dossiers die verband houden met
SCIP-kennisgevingen.

In het importvak kunnen IUCLIDbestanden worden geüpload door
middel van bladeren of slepen en
neerzetten.

Met Advanced import (geavanceerd
importeren) kunnen individuele entiteiten
en documenten van een import worden
uitgesloten. Zie voor meer informatie de
handleiding “Functies van IUCLID 6”.
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De gebruikersbalk bovenaan het dashboard
(alleen in ECHA Cloud Services

)

Het dialoogpictogram leidt naar externe informatiebronnen
over het gebruik van ECHA Cloud Services, zoals tutorials.

Het
opslagruimtepictogram
geeft weer hoeveel
opslagruimte er nog voor
de gebruiker beschikbaar
is.

Het belpictogram geeft meldingen
weer (bv. wanneer er nieuwe
versies zijn verschenen).

Het gebruikerspictogram geeft de naam van
de gebruiker en de bedrijfsnaam van de
juridische entiteit weer. Wanneer erop geklikt
wordt, opent er een nieuw venster met
koppelingen naar het ECHA Cloud dashboard,
de Submission Portal-pagina, accountbeheer
en uitloggen.
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Een dossier opstellen – overzicht (IUCLID)

2

1

3

Gegevensverzameling
(gegevens
voorbereiden)

Validiteitscontrole

Dossier
(dossier aanmaken)

Voorinstellingen

IMPORT
van
de
gegevensverzameling
van een referentiestof
van de kandidaatslijst

Een dossier is een alleen-lezen-entiteit waarvan de integriteit bewaard moet worden. Het bevat een document-UUID
(Universal unique identifier) als unieke identificatie van het document.
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Een referentiestof van de kandidaatslijst IMPORTEREN
De informatie over stoffen van de kandidaatslijst wordt in SCIP-kennisgevingen verstrekt door middel van een IUCLID-referentiestof-entiteit Een
referentiestof kan in IUCLID worden aangemaakt, maar wij raden u, als indiener van een SCIP-kennisgeving, aan om voor uw SCIP-kennisgevingen
het door ECHA verstrekte Candidate List Reference Substances Package te gebruiken en dit in uw eigen IUCLID-instances te importeren.

1
Download het Candidate List Package
(kandidaatslijstpakket) van de stof dat
beschikbaar is in de afdeling Tools op de
SCIP-webpagina.
https://echa.europa.eu/candidate-listpackage

2
IMPORTEER bestanden hier door het
betreffende bestand hetzij te
selecteren met ‘Browse’ (bladeren) of
door slepen en neerzetten.
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Referentiestof van de kandidaatslijst
U kunt de in uw IUCLID-instance opgenomen referentiestoffen bekijken via de volgende stappen:

1

Klik op het
pictogram met
de drie streepjes
linksboven om
het hoofdmenu
te openen.

2
Klik op ‘Reference substance’.

3

Dit is de
referentiestoffenlandingspagina.
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Referentiestoffenlandingspagina
Referentiestoffenpagina die een lijst bevat van alle referentiestoffen die zijn aangemaakt of geïmporteerd.

Met ‘+ New reference substance’ kunt
u een nieuwe referentiestof aanmaken.
In verband met SCIP-kennisgevingen
raden wij u aan het door ECHA
verstrekte Candidate List Reference
Substances Package te gebruiken.

Hier kunt u zoeken op elk van de velden die in
de lijst worden weergegeven: CAS- en EGnummer, IUPAC-benaming,
referentiestofnaam.

Naam van de referentiestof zoals
vermeld in het lemma van de
kandidaatslijst.

Dit is de IUPAC-benaming
van de stof.

CAS-nummer van de stof, als dat er
is.
EG-nummer of Inventory number
(inventarisnummer) van de stof, als
dat er is.

Laatste wijzigingsdatum van
de referentiestof.
Universele Unieke Identificatie
(UUID) van de referentiestof.
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Inbound reference van het document
Als u moet weten welk ‘article-as-such’ (voorwerp als zodanig) een bepaalde stof bevat, kunt u de
“inbound reference”-functie gebruiken.

1

2

Selecteer de
referentiestof

3

Klik op het ‘i’pictogram

Er wordt een schuifvenster
weergegeven met alle voorwerpen
als zodanig die deze referentiestof
bevatten.
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Naar de landingspagina van het voorwerp gaan

Klik op ‘Articles’ (voorwerpen)
voor toegang tot de
gegevensverzamelingen en
dossiers die verband houden
met SCIP-kennisgevingen.
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De landingspagina van het voorwerp
(gegevensverzamelingen)
Deze voorwerppagina bevat een lijst van alle gegevensverzamelingen (dossiers in voorbereiding) die voor het voorwerp zijn aangemaakt.

U kunt een nieuw voorwerp
(nieuwe gegevensverzameling)
aanmaken door op ‘+ New
article’ te klikken.

U kunt altijd
terug naar
het
hoofdmenu
via het
pictogram
met drie
streepjes
links
bovenaan.

Wanneer de knop ‘Datasets’
blauw is, betekent dit dat de
lijst van
voorwerpgegevensverzameling
en wordt weergegeven.

Hier kunt u een zoekterm invoeren
voor elk van de velden die in deze
weergave worden weergegeven.
Extra zoekcriteria toevoegen

Bulksgewijze Export- en Delete-functionaliteit

Door op het
vraagtekenpictogram
te klikken kunt u de
IUCLID-handleiding
downloaden.

Door op ‘Dossiers’ te klikken
schakelt u naar de lijst van
aangemaakte voorwerpdossiers.

Laatste wijzigingsdatum van de
voorwerpgegevensverzameling

Dit is de naam die u het voorwerp of complexe object hebt gegeven
toen u een nieuwe voorwerpgegevensverzameling aanmaakte.

Universele Unieke
Identificatie (UUID) van
de
gegevensverzameling

Dit is het Type ‘Primary Article Identifier’ (primaire voorwerpidentificatie)
dat u hebt geselecteerd toen u een nieuwe
voorwerpgegevensverzameling aanmaakte.

Dit is de waarde van de ‘Primary article Identifier’ (primaire
voorwerpidentificatie) die u hebt ingevoegd toen u een nieuwe
voorwerpgegevensverzameling aanmaakte.

Klik op dit
pictogram
om de
gegevensv
erzameling
in een
nieuw
venster te
openen.

IUCLID-pictogram om het type entiteit van de
gegevensverzameling aan te geven. In dit27
geval
‘Article’-gegevensverzameling.

GEGEVENSVERZAMELING: geavanceerd zoeken
(I)
U kunt op
naam zoeken.

Eenvoudig zoeken: u
kunt een zoekterm
invoeren voor elk van de
velden die in de lijst van
de
voorwerpgegevensverza
melingen worden
weergegeven: naam en
primaire
voorwerpidentificatie
(type of waarde).

Als u dit selectievakje
aanvinkt, worden in de
resultatenlijst voorwerpen
weergegeven waarvoor het
indieningstype is geselecteerd
om een dossier te valideren of
aan te maken.

Voer de waarde
van de Primary
article identifier
(primaire
voorwerpidentificati
e) in.

Als u een Article type
(voorwerptype) selecteert,
worden in de resultatenlijst
voorwerpen als zodanig of
complexe objecten
weergegeven.

Advanced search (geavanceerd
zoeken): Extra zoekcriteria
toevoegen

U kunt zoeken op andere
namen en andere
voorwerpidentificaties.
Als u een stof van de kandidaatslijst
selecteert, worden in de resultatenlijst
voorwerpen als zodanig
weergegeven die die stof bevatten.

Er kan een specifieke datum of een
specifiek datumbereik worden
geselecteerd. In de resultatenlijst
worden op die datum gewijzigde
voorwerpgegevensverzamelingen of
aangemaakte dossiers weergegeven.
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GEGEVENSVERZAMELING:
geavanceerd zoeken (II)

Logisch zoeken: “AND”
Zoeken op gegevensverzamelingen die X
en Y bevatten.
Wanneer u meer dan één filter van
verschillende secties gebruikt, geeft het
systeem als zoekresultaat
gegevensverzamelingen die aan alle
geselecteerde criteria voldoen.
Logisch zoeken: “OR”
Zoeken op
gegevensverzamelingen die X
óf Y bevatten.
Wanneer u meer dan één stof
in de sectie zorgwekkende
elementen selecteert, geeft
het systeem als zoekresultaat
alle gegevensverzamelingen
die de ene stof, de andere
stof of beide stoffen
bevatten.
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De landingspagina van het voorwerp (dossiers)
Voorwerppagina waarop de lijst van aangemaakte voorwerpdossiers wordt weergegeven.
Klik op de knop ‘Dossiers’
om over te schakelen naar
de lijst van aangemaakte
voorwerpdossiers.

Extra
zoekcriteria
toevoegen

Wanneer de
knop ‘Dossiers’
blauw is,
betekent dit dat
de lijst van
aangemaakte
voorwerpdossier
s wordt
weergegeven.

Hier kunt u een zoekterm invoeren voor elk van
de velden die in de lijst van voorwerpdossiers
worden weergegeven.

Bulksgewijze
Export- en
Deletefunctionaliteit
Aanmaakdatum van
het dossier.

Naam die u het dossier hebt
gegeven bij het aanmaken ervan.
Universele Unieke
Identificatie (UUID) van
het dossier.

Naam en primaire voorwerpidentificatie
(type en waarde) in de
voorwerpgegevensverzameling.

IUCLIDpictogram
om het als
dossier te
identificere
n.
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DOSSIER: geavanceerd zoeken (I)
Eenvoudig zoeken: u kunt een
zoekterm invoeren voor elk van de velden
die in de lijst van de voorwerpdossiers
worden weergegeven: dossiernaam,
voorwerpnaam en primaire
voorwerpidentificatie (type of waarde).

U kunt zoeken op
andere namen en
andere
voorwerpidentifica
ties.

U kunt zoeken op dossiernaam.

U kunt zoeken op voorwerpnaam

U kunt zoeken op Primary article identifier
(primaire voorwerpidentificatie (type en
waarde)).

Advanced search (geavanceerd
zoeken): Extra zoekcriteria
toevoegen
U kunt zoeken op stof van de
kandidaatslijst; als u het CAS- of EGnummer en/of de IUPAC-benaming
invoert, worden in de resultatenlijst
dossiers weergegeven van
voorwerpen als zodanig die die
stof bevatten.

Er kan een specifieke datum of een
specifiek datumbereik worden
geselecteerd. In de resultatenlijst
worden op die datum aangemaakte
dossiers weergegeven.

Voer de
waarde
van de
Primary
article
identifier
(primaire
voorwerpid
entificatie)
in.
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DOSSIER: geavanceerd zoeken (II)

Logisch zoeken: “AND”
Zoeken op dossiers die X en Y
bevatten.
Wanneer u meer dan één filter van
verschillende secties gebruikt, geeft
het systeem als zoekresultaat
dossiers die aan alle geselecteerde
criteria voldoen.
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Inbound reference van het document
Als u moet weten welke complexe objecten precies een bepaald voorwerp of complex object als
component bevatten, kunt u de “inbound reference”-functie gebruiken

1

Selecteer
het
voorwerp

2

3

Klik op het ‘i’pictogram

Er wordt een schuifvenster
weergegeven met alle complexe
objecten die dit voorwerp bevatten.
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Een gegevensset aanmaken
In dit hoofdstuk worden de functionaliteiten voor het aanmaken van een
gegevensverzameling beschreven.

Een dossier opstellen – overzicht (IUCLID)

2

1
Gegevensverzameling
(gegevens
voorbereiden)

3
Validiteitscontrole

Dossier
(dossier aanmaken)

Een
GEGEVENSVERZAMEL
ING voor een
voorwerp aanmaken
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Gegevensvoorbereiding: een gegevensverzameling voor een
voorwerp aanmaken
1
2

Geef bij Name* de naam van uw voorwerp of
complexe object.

Klik op ‘+ New article’ om een nieuw
voorwerp (nieuwe gegevensverzameling)
aan te maken.

De naam en de primaire
voorwerpidentificatie spelen een sleutelrol
bij het voorbereiden van gegevens en het
opstellen van dossiers en van uw
indieningen in het ECHA Submission portal
(indieningsportaal).

3
Selecteer bij Primary Article
Identifier Type* het type
primaire voorwerpidentificatie
voor uw voorwerp of complexe
object.

4
Voeg bij Primary Article
Identifier* value de waarde van
de primaire voorwerpidentificatie
van uw voorwerp of complexe
object in.

Opmerking: raadpleeg voor meer informatie over de definities van ‘voorwerp’ en ‘complex object’ het Richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen.
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Gegevens voorbereiden: identifiers (I)
2
Klik op ‘+ New item’ om
andere namen in te voegen.

1

3

Onder ‘Other names’ (andere namen) moet u andere namen van
voorwerpen of complexe objecten invoegen die aan klanten
moeten worden verstrekt, wanneer dergelijke namen voor hen
onmisbaar zijn voor het opzoeken van informatie in de SCIPdatabank (bv. merk en model).

Selecteer het type van
de andere naam.

Voeg de andere naam in
van het voorwerp of
complexe object.

Klik ter afronding op de
knop ‘Close’.

4

Opmerking: Voor meer informatie over de informatie-eisen kunt u het document ‘Vereisten voor SCIP-kennisgevingen’ raadplegen.
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Gegevens voorbereiden: identifiers (II)
5

Klik op ‘+ New item’ om
aanvullende (numerieke of
alfanumerieke)
voorwerpidentifiers in te voegen.

7

Selecteer het type
voorwerpidentifier.
Klik op deze knop om een
ingevoegd item te verwijderen.

6
Klik op de rij om
aanvullende
voorwerpidentifiers
in te voegen.

Aanvullende identifiers (Other article
identifiers) moeten aan voorwerpen of
complexe objecten worden toegevoegd om
aan klanten te worden verstrekt, wanneer
dergelijke identifiers voor hen beschikbaar
zijn, zodat zij de informatie in de SCIPdatabank kunnen opzoeken.

8

Voeg de aanvullende
voorwerpidentifier in voor
het voorwerp of complexe
object.

Klik ter afronding op de
knop ‘Close’.

9
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Gegevens voorbereiden: Identificatiecodes
(III) Invoer in bulk

Klik op
‘Download CSV
Template’

1
Klik op ‘Import file’

3

Vul de gedownloade
Excel-template in met
uw gegevens (met
behulp van codes uit
de keuzelijst van de
bijlage in SCIPformaat)

Controleer of de lijst
klopt.

4

2

Opmerking: Gebruik de template voor het specifieke veld wanneer u deze functie
gebruikt.

39

Gegevens voorbereiden: indelen
1

Selecteer de ‘Article category’ (voorwerpcategorie) in de gecombineerde nomenclatuur (GN) of
TARIC-databank.
Hiermee wordt het voorwerp of complexe object geïdentificeerd volgens de functie of het gebruik
ervan (op basis van een geharmoniseerde lijst). Dit is essentieel voor het identificeren van relevante
afvalstromen.

2
In het veld ‘Production in European Union’ (vervaardiging in de
Europese Unie) kunt u desgewenst antwoord geven op de vraag: wordt
het voorwerp vervaardigd of geassembleerd in de EU?

Opmerking: Voor meer informatie over de voorwerpcategorie kunt u het document ‘Vereisten voor SCIP-kennisgevingen’ raadplegen.
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Voorwerpcategorie
Selecteer de ‘Article category’
(voorwerpcategorie) door op ‘Please search and
select...’ (Zoeken en selecteren) te klikken of
door te typen in het veld ‘Select by typing
article text’ (selecteren door voorwerptekst in
te voeren).
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Gegevens voorbereiden: kenmerken en afbeeldingen
1

Klik op ‘+ New item’ om een
afbeelding in te voegen.

2
Voer kenmerken in om het
gerapporteerde voorwerp of
complexe object te helpen
identificeren of onderscheiden.

3
Voer de waarde in en
selecteer de eenheid.
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Gegevens voorbereiden: ‘Safe use instruction(s)’
(instructie(s) voor een veilig gebruik)
Geef voldoende informatie om een veilig gebruik van dat
voorwerp mogelijk te maken. U kunt het vakje aanvinken als de
identificatie van de stof van de kandidaatslijst voldoende is om
een veilig gebruik van het voorwerp mogelijk te maken. Zo niet,
dan moet u instructies voor een veilig gebruik verstrekken.
Het vakje* moet in elk geval worden aangevinkt.

1

Klik op ‘+ New item’ om instructies voor
een veilig gebruik te verstrekken.

2

4

Selecteer een bestand
(document).

3
5
Klik op ‘+ New item’ om een
bestand met demontage-instructies
te uploaden.

Selecteer de taal van het
document.
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Gegevens voorbereiden: voorwerp en ‘Concern elements’
(zorgwekkende elementen) (I)
Bij het aanmaken van een gegevensverzameling voor een voorwerp moet u de informatie over de stof van de kandidaatslijst rapporteren in de sectie
‘Concern elements’.
Per definitie wordt in een gegevensverzameling voor een voorwerp als zodanig de sectie ‘Complex object component(s)’ (component(en) van een complex
object) niet weergegeven.

1

Klik op ‘+ New item’ om voor elke stof van de kandidaatslijst in het voorwerp een set zorgwekkende elementen te
rapporteren, te weten het concentratiebereik van de stof in het voorwerp en het materiaal waarin de stof aanwezig is
(het materiaal waarvan het voorwerp is gemaakt of het materiaal dat in het voorwerp is verwerkt vanwege het gebruik
van een mengsel dat die stof van de kandidaatslijst bevat). Deze zorgwekkende elementen worden alleen gerapporteerd
voor een voorwerp (als zodanig of in een complex object).

2
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Gegevens voorbereiden: voorwerp en ‘Concern elements’
(zorgwekkende elementen) (II)

3

Klik op ‘Please select’ (selecteren) om de
Concentration range (het concentratiebereik) van
de Candidate List substance (stof van de
kandidaatslijst) in het voorwerp te rapporteren.

Selecteer een concentratiebereik
uit de lijst. Het
concentratiebereik moet
nauwkeurig worden
gerapporteerd wanneer de
indiener over deze informatie
beschikt. Selecteer ten minste
het concentratiebereik waaruit
de verplichting voortvloeit.

4
Geef een materiaalcategorie of een
mengselcategorie op
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Gegevens voorbereiden: voorwerp en ‘Concern elements’
(zorgwekkende elementen) (III)

5

Selecteer de ‘Material category’ (materiaalcategorie)
door op ‘Please search and select...’ (Zoeken en
selecteren) te klikken of door te typen in het
onderstaande veld.
Dit is essentieel voor het identificeren van relevante
materiaal-gerelateerde afvalstromen.

6
Selecteer een aanvullende materiaalcategorie
om het materiaal waarvan het voorwerp is
gemaakt beter te beschrijven.
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Gegevens voorbereiden: voorwerp en ‘Concern elements’
(zorgwekkende elementen) (IV)
Selecteer de mengselcategorie uit het Europees productindelingssysteem (EuPCS) waarin het mengsel met de stof van de kandidaatslijst wordt beschreven die in een
volgende verwerkingsstap van het voorwerp is opgenomen (bv. coating, lijm, soldeer).
EuPCS-website: https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system

7

Selecteer de ‘Mixture category’
(mengselcategorie) door op ‘Please search
and select...’ (Zoeken en selecteren) te
klikken of door te typen in het onderstaande
veld.
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Gegevens voorbereiden: voorwerp en ‘Concern elements’
(zorgwekkende elementen) (V)

Dit veld is relevant als u uw kennisgeving moet actualiseren
om aan te geven dat een voorwerp waarvan al kennisgeving is
gedaan en dat een Candidate list substance (stof van de
kandidaatslijst) bevatte, deze stof niet meer bevat. Hier
kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld
vervanging van de stof door een veiliger alternatief.
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Gegevens voorbereiden: component(en) van een complex object (I)
Als u een complex object rapporteert, moet u de componenten koppelen (hetzij een voorwerp dat een stof van de kandidaatslijst bevat of een complex object waarin
een component is verwerkt met een stof van de kandidaatslijst).

Entiteit van het
hoogste niveau
Fiets

Handvatten
Wielen

Componenten
Band
en

Opmerking: raadpleeg voor meer informatie over de definities van ‘voorwerp’ en ‘complex object’ het ‘Richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen’.
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Gegevens voorbereiden: component(en) van een complex object
(II)
1

Klik op ‘+ New item’ om een component in te voegen.

Selecteer een bestaand voorwerp van de
lijst of maak een nieuw voorwerp aan.

2

Klik op ‘+ Select’ om een
component in te voegen.

3

U kunt zoeken naar
een bestaand
voorwerp met
eenvoudig zoeken of
geavanceerd zoeken.

4
Voeg het aantal eenheden van de component in het complexe object in. U
kunt een getal invoeren door het in het linker waardeveld te typen. U kunt
ook een bereik voor het aantal eenheden invoeren. Selecteer “>=” in de
linker selectielijst en type het laagste getal in het linker waardeveld. Selecteer
dan “<=” in de rechter selectielijst en type het hoogste getal in het rechter
waardeveld. Gebruik gehele getallen.

Nadat u een component van een complex object hebt geselecteerd of aangemaakt, krijgt u de sectie ‘Concern elements’ (zorgwekkende elementen) niet
meer te zien voor het complexe object. Per definitie wordt de sectie ‘Concern elements’ niet weergegeven in een gegevensverzameling voor een
complex object.
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Gegevens voorbereiden: component(en) van een complex object (III)

1
2

Klik op ‘+ Create’ (aanmaken) om
een component van een complex
object aan te maken.

Voer de gegevens voor de
component van een complex
object in.

Nadat u een component van een complex object
hebt gekoppeld en op ‘Save’ hebt geklikt, verschijnt
de boomstructuur aan de linkerzijde.

Klik op deze knop om een
ingevoegd item te verwijderen.

3

Opmerking: raadpleeg voor meer informatie over de definities van ‘voorwerp’ en ‘complex voorwerp’ het Richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen.
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‘Referencing’ (verwijzen)
in een SCIP-dossier
ECHA heeft een functie ontwikkeld waarmee kan
worden verwezen naar SCIP-gegevens die al bij ECHA
zijn ingediend. ‘Referencing’ kan worden gebruikt bij
het opstellen van de IUCLID-gegevensverzameling
voor het aanmaken van een SCIP-dossier van een
complex object, zodat informatie over een component
van een complex object kan worden ingevoerd door
een SCIP-nummer op te geven dat verwijst naar
informatie die al in de SCIP-databank is ingediend (bv.
door uw bedrijf of door uw leverancier). Het SCIPnummer kan bijvoorbeeld worden verstrekt door een
leverancier hogerop in de toeleveringsketen als
onderdeel van de informatie die deze moet
verstrekken uit hoofde van artikel 33, lid 1, van de
Reach-verordening.

‘Referencing’ – overzicht
Handvat
SCIP-kennisgevingsdossier:
•
•
•

Identifiers
Instructie(s) voor een
veilig gebruik
Zorgwekkende elementen

Handvat
Bedrijf 1 (producent)

Handvat
SCIP-nummer 1

Handvat
SCIP-nummer 1+
Informatie uit hoofde van
artikel 33, lid 1, Reach

(‘Light-weight’) SCIP-kennisgevingsdossier:

De beoogde gebruikers van deze optie kunnen
assembleurs zijn of producenten van complexe
objecten.

•
•
•

Identifiers
Instructie(s) voor een veilig gebruik
Component(en) van een complex object

Fiets A
Handvat (SCIP-nummer 1)
Bedrijf 2
(assembleur)

Wiel X (Identifiers + Indeling + Kenmerken +

Informatie voor een veilig gebruik + component van
een complex object)

Opmerking: Voor meer informatie over ‘Referencing’ kunt u Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (tools om te verwijzen naar SCIP-gegevens die al bij ECHA zijn
ingediend) raadplegen.

Fiets A
SCIP-nummer 2
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Component(en) van een complex object & ‘Referencing’
In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u voor een component van een complex object een verwijzing kunt aanmaken naar informatie die al bij ECHA is
ingediend.

1
Klik op ‘+ Create’ (aanmaken) om
een verwijzing voor een
component van een complex
object aan te maken.

3
Nadat u een verwijzing voor een component van
een complex object hebt gekoppeld en op ‘Save’
hebt geklikt, verschijnt de boomstructuur aan de
linkerzijde met een pijlpictogram.

2

De vereiste gegevens voor de verwijzing voor een
component van een complex object zijn:
- Article name (naam van het voorwerp die begrijpelijk is
voor het bedrijf dat de gegevens voorbereid)
- Primary article identifier type (type primaire
voorwerpidentificatie): ‘SCIP Number’
- Primary article identifier value (waarde van de primaire
voorwerpidentificatie): SCIP-nummer dat is verstrekt door
de leverancier van het voorwerp waarnaar wordt verwezen,
of voor het voorwerp waarnaar u wilt verwijzen (bv. een
van uw eigen SCIP-nummers van voorwerpen waarvan u
kennisgeving hebt gedaan).

Opmerking: de identifier van de component die u rapporteert, die ECHA op zijn website
beschikbaar zal maken (SCIP-databank), is de naam zoals opgegeven in de oorspronkelijke SCIPkennisgeving waarnaar u verwijst (dus niet de voorwerpnaam die u gebruikt om de component
te rapporteren). Als de naam van het voorwerp waarnaar wordt verwezen in de kennisgeving van
uw leverancier “Handvat” is, maar in uw eigen gegevensverzameling noemt u het “H Grip_3_V2”,
dan wordt bij verspreiding van de gegevens “Handvat” weergegeven en niet “H Grip_3_V2”.

Opmerking: Voor meer informatie over ‘Referencing’ kunt u Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (tools om te verwijzen naar SCIP-gegevens die al bij ECHA zijn ingediend) raadplegen.
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Gegevensverzamelingen exporteren en verdere
functionaliteiten

Exporteer de
gegevensverzameling
lokaal door ‘Export to i6z’ te
selecteren. Geef de
gegevensverzameling een
begrijpelijke naam om het
beheer van de
gegevensverzamelingen te
vergemakkelijken.

Maak een voorbeeldrapport
aan van de
gegevensverzameling met
en zonder gevoelige
informatie.

Klik op het
pictogram van drie
puntjes om verdere
functionaliteiten te
openen.

Bekijk
gerelateerde
dossiers.

Klik op ‘Validate’ om de
gegevensverzameling te
valideren.

Klik op ‘Create dossier’
om een dossier aan te
maken.
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De informatie valideren
In dit hoofdstuk wordt de validatieassistent-functionaliteit beschreven.

De validatieassistent
De validatieassistent voert controles uit aan de hand van een reeks vooraf vastgestelde regels om te verifiëren dat de informatie is ingevoegd zoals wordt
verwacht.
Om de validatieassistent te kunnen gebruiken moet de gebruiker een ‘Working context’ (werkcontext) selecteren.
De regels bepalen of het dossier, nadat het is aangemaakt, wordt aanvaard, wordt aanvaard met waarschuwingen of niet wordt aanvaard op basis van de
geldende regels.
De uitkomst van de validatie is een rapport waarin de regels worden opgesomd (indien van toepassing) waarvoor de validatieassistent werd geactiveerd. Voor
een lijst van de validatieregels kunt u het document “Validation rules for SCIP notifications” (validatieregels voor SCIP-kennisgevingen) raadplegen.
Selecteer de ‘Working context’
(werkcontext): ‘SCIP Notification’
(SCIP-kennisgeving)

1

2

Klik op ‘Validate’
(valideren)

Het systeem geeft u de
mogelijkheid de naam in te voeren
van het dossier dat u na het
uitvoeren van de validatieassistent
kunt aanmaken (deze kan later
worden ingevuld of bijgewerkt).

3
Klik op ‘Validate’
(valideren)

4
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Het validatierapport van
een gegevensverzameling
Wanneer de regels worden geactiveerd, worden de indieningscontroles weergegeven als ‘failures’ (tekortkomingen)
of ‘warnings’ (waarschuwingen) in het validatierapport.

‘Re-validate’ (opnieuw
valideren).

3

Exporteer het rapport
van de
validatieassistent naar
een Excelbestand door
op ‘Export to Excel’ te
klikken.

1

Gebruik voor zover beschikbaar de
koppeling om te worden doorverwezen
naar het gedeelte dat opnieuw bekeken
of aangevuld moet worden.
Breng de benodigde wijzigingen aan en
‘Save’ alvorens met ‘Re-validate’
opnieuw te valideren.

2
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Het validatierapport van een
gegevensverzameling
Als er geen regels worden geactiveerd, geeft het validatierapport een aanvullende melding dat het systeem bij
indiening aanvullende controles uitvoert.

Klik op ‘X’ om
terug te gaan naar
het voorwerp.
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Een dossier aanmaken
In dit hoofdstuk worden de functionaliteiten voor het aanmaken van een
dossier beschreven.

Het dossier aanmaken

1

2

Selecteer de ‘Working context’
(werkcontext): ‘SCIP Notification’
(SCIP-kennisgeving)

Klik op ‘Create
dossier’ (dossier
aanmaken)

Klik op ‘Proceed to
submission’ (doorgaan
naar indienen) om het
indieningsportaal te
openen.

3
Voer de naam van het
dossier in.

4

Klik op ‘Create
dossier’ (dossier
aanmaken)

Klik op ‘Open dossier’
om het dossier te
bekijken.
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Dossierweergave

Informatie over het
type dossierindiening.

Versie van de SCIPindeling.

Het dossieronderwerp,
overeenkomend met de
voorwerpnaam van de
gegevensverzameling.

Opmerkingen die
door de gebruiker zijn
toegevoegd bij het
aanmaken van het
dossier.
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Dossiers exporteren en verdere functionaliteiten
Klik op ‘View dossiers’
om andere dossierversies
te openen.

Klik op ‘Go to source’ om
de bij het dossier
behorende
gegevensverzameling te
openen.

Klik op het
pictogram van drie
puntjes om verdere
functionaliteiten te
openen.

Klik op ‘Validate’ om het
dossier te valideren.
Exporteer het dossier
lokaal door ‘Export to i6z’ te
selecteren. Geef het dossier
een begrijpelijke naam om
het beheer van de dossiers
te vergemakkelijken.

Maak een voorbeeldrapport
aan van het dossier met en
zonder gevoelige
informatie.

Klik op ‘Proceed to
submission’ (doorgaan
naar indienen) om het
indieningsportaal te
openen.

Vergelijk twee
dossiers.
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Een SCIP-kennisgeving indienen
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een SCIP-kennisgeving
indient.

ECHA Submission portal (indieningsportaal)
Het ECHA Submission portal is een online tool voor het indienen van informatie volgens de geharmoniseerde indeling.

Zodra u bent ingelogd op het systeem, opent de landingspagina van het ECHA Submission portal.

Het navigatiemenu van
het portaal

Toegang tot het ECHA Submission portal via ECHA Cloud Services
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Indieningsproces van een SCIP-kennisgeving – overzicht
(indieningsportaal)
1
Uploaden en indienen
van een dossier

2

3
Automatische validatie van
de ingediende
kennisgeving

Indieningsrapport

1
Indiening vereenvoudigde
SCIP-kennisgeving

Opmerking: Voor meer informatie over ‘Simplified SCIP notification’ (vereenvoudigde SCIP-kennisgeving) kunt u Tools to refer to
SCIP data already submitted to ECHA (tools om te verwijzen naar SCIP-gegevens die al bij ECHA zijn ingediend) raadplegen.
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Zoekpagina ECHA Submission portal
Het dialoogpictogram
leidt naar externe
informatiebronnen,
zoals tutorials.

Het belpictogram geeft
meldingen weer (bv.
wanneer er nieuwe versies
zijn verschenen).
Het gebruikerspictogram geeft de naam en de
juridische entiteit van de gebruiker weer.
Wanneer erop geklikt wordt, opent er een
nieuw venster met koppelingen naar het ECHA
Cloud dashboard, accountbeheer en uitloggen.

Exporteer de lijst van
indieningen uit de zoekactie
naar een Excelbestand.

De indieningenlijst is leeg, totdat
er een indiening is gedaan.
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Zoekpagina ECHA Submission portal
Hier wordt een lijst weergegeven van alle indieningen die door de juridische entiteit zijn gedaan.

Dossiernaam en
voorwerpnaam

Symbool voor
eerste indiening

Primaire voorwerpidentificatie
(type en waarde)

SCIP number*

Symbool voor
actualisering van een
indiening

Klik op het ‘submission
number’
(indieningsnummer) om
het indieningsrapport te
bekijken.

Datum van indiening

Bij elke indiening in de lijst wordt de status aangegeven:
‘
‘
‘

’ betekent dat de indiening is gelukt.
’ betekent dat de indiening is mislukt.
’ betekent dat de indiening is gelukt met waarschuwingen.

Het kan voorkomen dat het systeem nog bezig is de indiening te verwerken. Ze
heeft dan de status in behandeling, aangegeven met het ronde wachtsymbool.

*Het SCIP-nummer wordt door het systeem toegewezen aan de eerste SCIP-kennisgeving van
een voorwerp. Het wordt gedeeld bij alle gerelateerde indieningen van hetzelfde voorwerp (zelfde
juridische entiteit, zelfde primaire voorwerpidentificatie (type en waarde)).
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Zoekcriteria
1

U kunt zoeken op Dossier type

2

3
U kunt zoeken op Submission date
(indieningsdatum), Submission status
(indieningsstatus) en/of Notification type
(kennisgevingstype).

Als u een ‘SCIP
number’ invoert,
geeft het systeem
uw indieningen met
dit SCIP-nummer
weer of een SSNindiening met dit
SCIP-nummer
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ECHA Submission portal
uploaden & indienen
Vanaf deze pagina kunt u een SCIP-kennisgeving uploaden en indienen.

2

Zodra het juiste bestand is geselecteerd
om te worden geüpload, verschijnt het
hier. Is het niet het juiste bestand, dan
kunt u op ‘Remove’ (verwijderen)
klikken en opnieuw uploaden.

1

3

Wanneer alles gereed is, kunt u
het dossier indienen met ‘Submit’!
Om een SCIP-dossier in te dienen moet
u het eerst hier uploaden door het
betreffende bestand hetzij te selecteren
met ‘Browse’ (bladeren) of door slepen
en neerzetten.

4

Na indiening wordt er een
Submission number
(indieningsnummer) toegekend.
Klik op het ‘submission number’
(indieningsnummer) voor
toegang tot het
indieningsrapport.
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Succeeded (gelukt)
databank.

Indieningsrapport (I)

Het systeem kent aan elke
indiening automatisch een
Submission number
(indieningsnummer) toe.

– De indiening heeft de validatiecontroles doorstaan en het dossier is doorgestuurd naar de SCIP-

Succeeded
– De indiening heeft de validatiecontroles doorstaan met waarschuwingen. De indiener kan in een validatierapport
lezen welke mogelijke tekortkomingen er zijn.
Failed
(mislukt) – Het dossier heeft de validatiecontroles niet doorstaan en is niet doorgestuurd naar de SCIP-databank. De
indiener kan in een validatierapport lezen welke tekortkomingen er zijn en moet een nieuwe indiening doen.

Naam gebruiker
Naam juridische entiteit
UUID juridische entiteit

Het SCIP number wordt door het
systeem toegewezen aan de eerste
SCIP-kennisgeving van een
voorwerp. Het wordt gedeeld bij
alle gerelateerde indieningen van
hetzelfde voorwerp (zelfde
juridische entiteit, zelfde primaire
voorwerpidentificatie (type en
waarde)).

Informatie over de gebruiker en de
juridische entiteit (naam en UUID)
die de SCIP-kennisgeving indient.

De stappen in het indieningsproces
met een tijdstempel.

Bevat alle indieningen die verband
houden met het SCIP number.
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Naam gebruiker
Naam juridische entiteit
UUID juridische entiteit

Indieningsrapport (II):
indieningsinformatie

Het SCIP number wordt door het systeem toegewezen aan de eerste SCIP-kennisgeving van een
voorwerp. Het wordt gedeeld bij alle gerelateerde indieningen van hetzelfde voorwerp (zelfde
juridische entiteit, zelfde primaire voorwerpidentificatie (type en waarde)).
De Article name (voorwerpnaam) van de ingediende SCIPkennisgeving.
De Primary article identifier type and value (primaire voorwerpidentificatie (type en waarde))
van de ingediende SCIP-kennisgeving.
De Dossier name (dossiernaam) van de ingediende SCIPkennisgeving.
Dossier-UUID (Universele Unieke Identificatie) van de ingediende SCIP-kennisgeving.
De File name (bestandsnaam) van
het ingediende dossier.
Notification type (type kennisgeving): eerste indiening
of actualisering
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Vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN)
ECHA heeft de tool SSN (Simplified SCIP notification, vereenvoudigde SCIP-kennisgeving) ontwikkeld om het vervullen van de SCIP-kennisgevingsverplichting
te vergemakkelijken, doordat er geen IUCLID-dossier hoeft te worden opgesteld. Bijvoorbeeld voor distributeurs (die geen importeurs zijn) binnen dezelfde
toeleveringsketen of bedrijven die tot hetzelfde concern behoren (zie Q&A 1777).
SSN is alleen van toepassing als het inkomende voorwerp/complexe object hetzelfde is als het uitgaande.
De ontvanger van het voorwerp kan verwijzen naar de informatie die al bij ECHA is ingediend (bv. door de leverancier hogerop in de keten), door het
verstrekte SCIP-nummer in te voeren op het ECHA Submission portal.
Door een SSN in te dienen koppelt de ontvanger van het voorwerp de inhoud van zijn SCIP-kennisgeving aan de kennisgeving en de actualiseringen waar
de ontvanger van het voorwerp naar verwijst (bv. de SCIP-kennisgeving van de leverancier hogerop in de keten).

Opmerking: Voor meer informatie over ‘Referencing’ kunt u Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (tools om te verwijzen naar SCIPgegevens die al bij ECHA zijn ingediend) raadplegen.
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Hoe werkt SSN?
De achtereenvolgende stappen die nodig zijn worden weergegeven en toegelicht aan de hand van een hypothetisch voorbeeld (fiets).

1
Juridische Fiets A
entiteit 1
Producent –
importeur

Fiets A
SCIPkennisgeving 1
Fiets A
SCIP-nummer 1

2
4

Juridische entiteit 2 +
SCIP-nummer 1SSN
Fiets A
Fiets A
NIEUW
SCIPnummer 2

3

4
5

Fiets A
SCIP-nummer 1
+
informatie uit
hoofde van
artikel 33, lid 1,
Reach

Fiets A

Juridische
entiteit 3 +
SCIPnummer 1
SSN Fiets A

Fiets A
NIEUW
SCIPnummer 3

5

Juridische entiteit 2
Distributeur

Fiets A
Juridische entiteit 3
Distributeur

Fiets A
SCIP-nummer 3
+
informatie uit
hoofde van
artikel 33, lid 1,
Reach
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Stappen 1 & 2
Een actor in de toeleveringsketen (bv. producent, importeur of
assembleur) van een voorwerp of complex object dient een SCIPkennisgevingsdossier in bij ECHA.

1
Juridische Fiets A
entiteit 1
Producent –
importeur

Fiets A
SCIPkennisgeving 1
Fiets A
SCIP-nummer 1

2

Wanneer de indiening is gelukt,
ontvangt de indiener van het
ECHA een SCIP-nummer voor het
voorwerp als zodanig of het
complexe object.

Naam gebruiker
Naam juridische entiteit
UUID juridische entiteit

Indieningsrapport
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Stap 3: het SCIP-nummer delen
De leverancier van een voorwerp als zodanig of complex object (bv. producent, importeur of assembleur) verstrekt het in de SCIP-kennisgeving ontvangen SCIPnummer aan klanten, als onderdeel van of samen met de informatie die in de toeleveringsketen moet worden doorgegeven uit hoofde van artikel 33, lid 1, van de
Reach-verordening.
Als de leverancier van voorwerpen als zodanig of complexe objecten meerdere SCIP-kennisgevingen voor voorwerpen of complexe objecten heeft, kan deze actor de
betreffende indieningsinformatie voor één of meerdere SCIP-kennisgevingen exporteren naar een Excelbestand dat met de volgende actor(en)/klant(en) kan worden gedeeld.

Juridische Fiets A
entiteit 1
Producent –
importeur

Met de functionaliteit ‘Export to
Excel’ kunnen de SCIP-nummers van
een groot aantal indieningen naar
een Excelbestand worden
geëxporteerd, evenals andere
indieningsinformatie.

3
Fiets A
SCIP-nummer 1
+
informatie uit
hoofde van
artikel 33, lid 1,
Reach

Juridische entiteit 2
Distributeur

SCIP-nummer

Juridische entiteit 3
Distributeur

Dossier- en
voorwerpnaam

Primaire voorwerpidentificatie
(type en waarde)
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Stap 4: vereenvoudigde SCIP-kennisgeving
De juridische entiteit kan een vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (SSN) indienen voor een afzonderlijk SCIP-nummer of meerdere SSN’s in één stap
(notification in bulk – bulksgewijze kennisgeving) door een Excelbestand te verstrekken met de lijst van de SCIP-nummers waarvan kennisgeving
wordt gedaan.

4
Juridische
entiteit 2 +
SCIPnummer 1S
SN Fiets A

Fiets A
NIEUW
SCIPnummer 3

Fiets A
Juridische entiteit 3
Distributeur
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Vereenvoudigde SCIP-kennisgeving
(SSN): afzonderlijk SCIP-nummer

Naam en UUID van de
juridische entiteit die de
SSN indient
Geef het SCIP number op van het voorwerp of
complexe object waarvan kennisgeving wordt
gedaan en klik op ‘Submit’ (indienen).

Na indiening wordt er een
Submission number
(indieningsnummer)
toegekend. Klik op het
Submission number voor
toegang tot het
indieningsrapport.

SCIP number dat is
gebruikt bij het
indienen van de SSN
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Bulksgewijze vereenvoudigde
SCIP-kennisgeving
Upload een Excelbestand met in de eerste kolom
de lijst van SCIP-nummers van de voorwerpen of
complexe objecten waarvan kennisgeving wordt
gedaan. Upload het bestand door het betreffende
bestand hetzij te selecteren met ‘Browse’
(bladeren) of door slepen en neerzetten.

Het systeem geeft de geüploade records
uit het Excelbestand weer. Klik op
‘Submit’ als de lijst klopt.

Naam en UUID van de
juridische entiteit die de
SSN indient

Na indiening wordt er een
Submission number
(indieningsnummer)
toegekend. Klik op het
Submission number voor
toegang tot het
indieningsrapport.

Het systeem geeft de
gebruikte records voor
het indienen van de
SSN weer.
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Stap 5: indieningsrapport, nieuw SCIP-nummer
Als de indieningsstatus
‘Succeeded’ (gelukt) is, is
het SCIPkennisgevingsproces
afgerond.

Informatie
over
de
gebruiker en de juridische
entiteit (naam en UUID) die
de
SCIP-kennisgeving
indient.

Naam gebruiker
Naam juridische entiteit
UUID juridische entiteit

Juridische
entiteit 2 +
SCIPnummer 1S
SN Fiets A

5
Fiets A
NIEUW
SCIPnummer 3

NIEUW SCIP number om te
delen met de volgende actor in
de toeleveringsketen.

SCIP number dat is gebruikt bij
het indienen van de SSN, van de
leverancier hogerop in de keten.
Naam, primaire
voorwerpidentificatie (type en
waarde) van de SCIPkennisgeving ter referentie (uit
SCIP-databank).

Fiets A
Juridische entiteit 3
Distributeur
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Vereenvoudigde SCIP-kennisgeving
voor een of meer juridische entiteiten
Dankzij de “vreemde gebruiker”-functie kan een derde partij namens de taakhouder gegevens indienen.
Een “vreemde gebruiker” kan in één proces een groot aantal vereenvoudigde SCIP-kennisgevingen
(SSN’s) indienen voor een of meer juridische entiteiten.
Deze functionaliteit kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer bedrijven die tot hetzelfde concern
behoren, hetzelfde artikel in de handel brengen met gebruikmaking van SSN (zie Q&A 1777).

Hoe werkt het?
1. Wijs de “vreemde gebruiker”-rechten toe voor de betrokken
juridische entiteiten
2. Verzamel de SCIP-nummers die nodig zijn voor het indienen van de
SSN’s
3. Log in op het ECHA Submission portal
4. Selecteer de optie ‘Submit a simplified SCIP Notification’ (een SSN
indienen)
Aanvullende informatie in verband met de “vreemde gebruiker”-functie is te vinden in Q&A 1665, Q&A 960 en op de webpagina ‘ECHA
accounts and EU Login’.
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SSN afzonderlijk SCIP-nummer (I)
1

Wijs de
“vreemde
gebruiker”rechten toe
voor de
betrokken
juridische
entiteiten

2

SSN voor een afzonderlijk SCIP-nummer:
Geef het SCIP number op van het voorwerp of
complexe object waarvan kennisgeving wordt
gedaan en klik op ‘Continue’ (Doorgaan).
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SSN afzonderlijk SCIP-nummer (II)

3
Naam juridische
entiteit A
Naam juridische
entiteit B

Selecteer een of meer
juridische entiteiten van uw
lijst en klik op ‘Submit’
(indienen)

Naam juridische entiteit A
Naam juridische entiteit B
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SSN afzonderlijk SCIP-nummer (III)

SCIP number dat is
gebruikt bij het
indienen van de SSN

Naam juridische entiteit
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Bulksgewijze vereenvoudigde SCIPkennisgeving (I)
1

Wijs de
“vreemde
gebruiker”rechten toe
voor de
betrokken
juridische
entiteiten

2
Upload een
Excelbestand met in de
eerste kolom de lijst van
SCIP-nummers van de
voorwerpen of complexe
objecten waarvan
kennisgeving wordt
gedaan.

Zie de dia ‘Stap 3: het SCIP-nummer delen’ (dia 74) om te lezen hoe een kennisgever met een Excelbestand de SCIP-nummers van voorwerpen als zodanig of complexe
objecten waarvan hij kennisgeving heeft gedaan, kan delen.
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Bulksgewijze vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (II)

3
Het systeem geeft de
geüploade records uit het
Excelbestand weer.
Controleer of de lijst klopt.

Selecteer een of
meer juridische
entiteiten van uw
lijst en klik op
‘Submit’ (indienen)
LE name A

LE name B
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4

Bulksgewijze vereenvoudigde SCIP-kennisgeving (III)

Naam juridische
entiteit B
Naam juridische
entiteit B
Naam juridische
entiteit B
Naam juridische
entiteit B
Naam juridische
entiteit B
Naam juridische
entiteit A
Naam juridische
entiteit A
Naam juridische
entiteit A
Naam juridische
entiteit A
Naam juridische
entiteit A

Klik op een Submission
number voor toegang tot
elk indieningsrapport.

SCIP numbers die zijn
gebruikt bij het
indienen van de SSN’s
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Indieningsrapport

Naam gebruiker
Naam juridische
entiteit A
Naam juridische entiteit UUID

NIEUW SCIP number van de
nieuwe SSN

SCIP number dat is gebruikt bij
het indienen van de SSN, van de
leverancier hogerop in de keten.
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Informatie in de SCIP-databank actualiseren
Als de SCIP-informatie voor een voorwerp geactualiseerd moet worden, kunt u de informatie in de
gegevensverzameling van het voorwerp bewerken en een nieuw dossier aanmaken. Het nieuwe
dossier moet precies dezelfde primaire voorwerpidentificatie hebben.
De indiening, door dezelfde juridische entiteit, van dit nieuwe dossier met dezelfde primaire
voorwerpidentificatie wordt ontvangen als actualisering van de SCIP-kennisgeving van dit
voorwerp of complexe object.

Een SCIP-kennisgeving actualiseren –
overzicht
2

1
Actualisering
gegevensverza
meling

Validiteitscontr
ole

4

3
Nieuw dossier
(geactualiseerd
e
voorwerpinform
atie)

Indiening van het
nieuwe dossier

Nieuw
indieningsnummer
Zelfde SCIPnummer

Dossier

Belangrijk:
om een actualisering van de SCIP-kennisgeving aan te maken moet het nieuwe dossier precies dezelfde primaire
voorwerpidentificatie hebben.
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Disclaimer
Dit document is bedoeld om gebruikers te helpen bij het nakomen van hun
verplichtingen in het kader van artikel 9, lid 1, punt i), van de kaderrichtlijn
afvalstoffen (KRA). De gebruiker wordt er echter op gewezen dat de tekst van
de KRA de enige authentieke juridische referentie is en dat de informatie in dit
document geen juridisch advies vormt. Gebruik van de informatie is geheel de
verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het Europees Agentschap voor
chemische stoffen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking
tot het eventuele gebruik van de informatie die is opgenomen in dit
document.
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