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Wat u moet weten
Meer informatie:

https://echa.europa.eu/nl/scip-database

Voor ondersteuning: 

https://echa.europa.eu/nl/scip-support

       https://echa.europa.eu/nl/home
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HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP SCIP?
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Ga na of u een SCIP-kennisgeving 
moet indienen

Ken uw voorwerpenportefeuille

Bereid uw dossier voor  
indiening voor

Kennis en begrip van de 
informatievereisten

Pas uw gegevens aan

Een kennisgeving indienen

Het volgen van 
gevaarlijke chemicaliën 

in voorwerpen en 
producten 
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WAT MOET U DOEN?  

U moet de volgende informatie bij ECHA indienen: 

• identificatie van uw voorwerp;  
• de naam, het concentratiebereik en de locatie van 

de stoffen van de kandidatenlijst die erin aanwezig 
zijn; en 

• andere informatie die een veilig gebruik mogelijk 
maakt - met name informatie om ervoor te zorgen 
dat het artikel op de juiste manier wordt beheerd 
zodra het afval wordt.  

De informatie in de SCIP-database wordt openbaar 
gemaakt, met name voor afvalbeheerders en 
consumenten.  

ECHA zorgt voor de bescherming van gevoelige 
informatie, bijvoorbeeld de schakels tussen actoren in 
dezelfde toeleveringsketen. 

BEVATTEN UW VOORWERPEN ZEER 
ZORGWEKKENDE STOFFEN (SVHCS)?

BRENGT U DEZE OP DE EU-MARKT?

Als de voorwerpen die u produceert, assembleert, 
importeert of distribueert SVHC's bevatten op de 
kandidaatslijst van ECHA in een gewichtsconcentratie 
van meer dan 0,1 %:

U moet deze melden aan de SCIP-database. 

Als u een winkelier bent en uw voorwerpen alleen aan 
consumenten levert, hoeft u dit niet te melden. 

De SCIP-meldplicht voor bedrijven geldt vanaf januari 
2021.

WAT IS EEN VOORWERP? 

Een voorwerp is een object dat tijdens de productie 
een speciale vorm, een speciaal oppervlak of speciale 
vormgeving krijgt die de functie in grotere mate 
bepaalt dan de chemische samenstelling ervan. 

WAT IS HET DOEL?  

De SCIP-database heeft tot doel de kennis van 
gevaarlijke chemicaliën in voorwerpen en producten 
gedurende hun hele levenscyclus te vergroten - ook in 
de afvalfase.  

Verder wil SCIP: 

• streven naar vermindering van gevaarlijke stoffen 
in afval;  

• vervanging stimuleren van stoffen waarvoor veiliger 
alternatieven bestaan; en 

• bijdragen aan een betere circulaire economie.  

VOORDELEN VOOR AFVALBEHEERDERS EN 
CONSUMENTEN 

De informatie in de SCIP-database helpt 
afvalbeheerders de afvalbeheerpraktijken te 
verbeteren en bevordert het gebruik van afval als 
hulpbron. 

Consumenten profiteren van meer kennis over 
gevaarlijke chemicaliën in producten. Dit zal hen helpen 
beter geïnformeerde keuzes te maken bij het kopen 
van producten en hun ‘recht om te vragen’ vergroten. 
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