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De openbare inventaris van indelingen
en etiketteringen (C&L-inventaris)
De openbare C&L-inventaris is een
centrale databank met indelings- en
etiketteringsinformatie over aangemelde
stoffen die in de EU in de handel zijn.
De inventaris geeft ook een lijst van
stoffen met een geharmoniseerde
indeling en etikettering volgens bijlage
VI van de CLP-verordening.
AANMELDING BIJ DE C&L-INVENTARIS
Alle stoffen die op 1 december 2010 in de EU
in de handel waren, moesten vóór 3 januari
2011 worden aangemeld. Voor nieuwe stoffen
geldt een aanmelding binnen één maand na
het in de handel brengen. Op het moment
heeft ECHA 6 miljoen aanmeldingen voor ruim
120 000 stoffen ontvangen en de databank
groeit met de dag.
De CLP-verordening 1 verlangt dat alle
importeurs en fabrikanten van gevaarlijke
stoffen die in de EU in de handel zijn en van
alle stoffen die moeten worden geregistreerd in
het kader van de REACH-verordening, binnen
één maand van het in de handel brengen de
indeling en etikettering van hun stoffen bij
ECHA aanmelden. ECHA houdt een inventaris
van indelingen en etiketteringen bij met alle
aangemelde informatie, en maakt bepaalde
elementen openbaar toegankelijk (de openbare
C&L-inventaris).
INFORMATIE IN DE OPENBARE C&L1

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling,
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

INVENTARIS
De inhoud van de openbare C&L-inventaris
wordt voorgeschreven door de CLPverordening. Deze bestaat uit bepaalde
elementen van de stofidentiteit en alle
indelings- en etiketteringselementen. De
EG-naam en het EG-nummer van alle Einecsstoffen en waar mogelijk alle andere stoffen
in de EG-inventaris worden gepubliceerd. Als
een stof door minstens één
informatieverstrekker is ingedeeld in de
gevarenklassen als genoemd in artikel 119,
lid 1, van de REACH-verordening (die de
meeste gevarenklassen omvat), dan worden
de C&L-elementen uit alle aanmeldingen voor
die stof gepubliceerd. De IUPAC-naam wordt
alleen gepubliceerd van aanmeldingen met
een stofindeling in de gevarenklassen die in
artikel 119, lid 1, worden genoemd.
De volgende informatie staat niet in de
openbare C&L-inventaris:
• contactgegevens van de
informatieverstrekker;
• de samenstelling en het onzuiverheidsprofiel
van de stoffen.
In bepaalde gevallen, zelfs wanneer een stof
als gevaarlijk is aangemeld (volgens artikel
119, lid 1), kan de IUPAC-naam onder een
vertrouwelijkheidsverzoek vallen en daarom
niet worden gepubliceerd. De
geharmoniseerde indeling en etikettering van
stoffen (tabellen 3.1 en 3.2 van bijlage VI bij
de CLP-verordening) is ook in de inventaris
opgenomen.
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GEBRUIK VAN DE OPENBARE
INVENTARIS

gedetailleerde overzicht van de
samengevoegde indeling.

De openbare inventaris biedt
zoekmogelijkheden op basis van stofidentiteit
en -indeling. Een gebruiker die geïnteresseerd
is in een bepaalde stof of groep van stoffen,
kan hierbij gebruikmaken van de volledige of
gedeeltelijke EG-naam, de naam volgens de
index in CLP-bijlage VI en de IUPAC-naam, of
het volledige of gedeeltelijke EG- of CASnummer of het nummer volgens de index in
CLP-bijlage VI.

De samenvoeging vindt automatisch plaats
zonder handmatige verificatie door ECHA.
Technische fouten tijdens het
aanmeldingsproces zullen leiden tot
verschillende weergegeven samenvoegingen.
Informatieverstrekkers moeten streven naar
overeenstemming over de indeling van hun
stoffen, tenzij er legitieme redenen zijn voor
verschillende indelingen, zoals verschillende
samenstellingen of onzuiverheidsprofielen.

Voor het gebruiksgemak zijn de indelingen
gescheiden in fysische gevaren, gevaren voor
de gezondheid en milieugevaren, en kan de
gebruiker kiezen tussen afgekorte
gevarenklassen en codes voor
gevarencategorieën (bv. Acute Tox. 4) of
codes voor gevarenaanduidingen (bv. H302).
Door de identiteit en indelingselementen van
de stof te combineren kunnen de
zoekresultaten verder worden verfijnd.

Behalve vermelding van het aantal
informatieverstrekkers achter elke
samenvoeging markeert de inventaris ook de
indelingen die afkomstig zijn van een
gezamenlijk ingediend REACHregistratiedossier.

De zoekresultaten worden naar stof
ingedeeld. Door een stof te selecteren komt
de gebruiker op een overzichtspagina met de
geharmoniseerde vermeldingen (indien van
toepassing) en de samengevoegde indelingen
uit de aanmeldingen. Na selectie wordt een
gedetailleerd overzicht hiervan gegeven.
INFORMATIESTRUCTUUR
De aanmeldingen voor dezelfde stof worden
op basis van de numerieke identificatoren van
de stof gegroepeerd. Als er een
geharmoniseerde indeling en etikettering voor
een stof bestaat, wordt deze boven de
aanmeldingen weergegeven. Bepaalde
groepsvermeldingen in bijlage VI bij de CLPverordening hebben geen specifieke EG- of
CAS-nummers. Daarom kunnen de
aanmeldingen en geharmoniseerde
vermeldingen niet altijd automatisch worden
gekoppeld.
Alle aanmeldingen waarbij dezelfde stof op
dezelfde manier wordt ingedeeld, zijn
samengevoegd. Het aantal samengevoegde
aanmeldingen wordt ook genoemd. Alle
indelings- en etiketteringselementen worden
in aanmerking genomen, behalve de fysische
toestand/vorm van de stof en eventuele
redenen waarom de stof niet in een bepaalde
gevarenklasse is ingedeeld. Dergelijke
verschillen komen tot uiting in het

VOORUITZICHT
De openbare C&L-inventaris is nu de grootste
databank van zelfingedeelde en (binnen de
EU) geharmoniseerde stoffen en is wat
betreft reikwijdte uniek in de wereld. De
publicatie ervan is een belangrijke stap voor
de communicatie van gevaren als onderdeel
van ECHA's verantwoordelijkheden en kan op
lange termijn helpen het veilig gebruik van
gevaarlijke stoffen door consumenten,
beroepsmatige gebruikers en werknemers in
de industrie verbeteren.
De informatie in de inventaris zal door een
gezamenlijke inspanning van alle betrokken
partijen geleidelijk verbeteren. Informatieverstrekkers wordt verzocht de indeling van
hun stoffen in de inventaris te controleren en
zo nodig bij te werken. Alle aanmeldingen
kunnen met het in REACH-IT geleverde
onlinehulpmiddel gemakkelijk worden
bijgewerkt, ongeacht de eerder gebruikte tool
(bv. IUCLID, bulktool). De inhoud van de
openbare C&L-inventaris wordt regelmatig
bijgewerkt. Nieuwe aanmeldingen en updates
zijn mogelijk niet direct zichtbaar, maar
worden bij de volgende verversing van
gegevens meegenomen.
Voor meer informatie en ondersteuning:
• Vraagbaak over de openbare C&L-inventaris
• Technische vraagbaak over C&Laanmeldingen
• Wegwijzer 7: Hoe stoffen aanmelden voor
opname in de inventaris van indelingen en
etiketteringen (beschikbaar in 22 talen)
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