IUCLID 5 in het kort

SYSTEEM VOOR HET
VASTLEGGEN EN BEHEREN
VAN DE EIGENSCHAPPEN EN
EFFECTEN VAN CHEMISCHE

Waar kan ik IUCLID 5 krijgen?
Via de IUCLID 5-website (http://iuclid.eu)
kunnen geregistreerde gebruikers de IUCLID 5setupkit en aanverwant materiaal downloaden.
Verder bevat de website:
•

een volledige reeks documentatie, handleidingen en richtsnoeren ter ondersteuning van de
IUCLID 5-gebruikers;

•

een gedetailleerde rubriek met veelgestelde
vragen, waar de meest voorkomende problemen en onderwerpen grondig worden behandeld;

•

videopresentaties om snel en doeltreffend met
IUCLID 5 te kunnen starten. In deze korte
videofilmpjes komen zowel basiszaken als meer
geavanceerde onderwerpen aan bod;

•

de EC-inventaris (een compilatie van de EINECS- en ELINCS-inventarissen), klaar om te
worden gedownload en te worden gebruikt in
IUCLID 5;

•

bijkomende (referentiestof)identificatiegegevens
(IUPAC-namen, structurele informatie enz.)
voor ongeveer 70 000 stoffen die zijn opgesomd in EINECS;

•

het IUCLID 5-uitwisselingsformaat (XML).

STOFFEN

DATABANK MET ALLE
VEREISTE GEGEVENS
VOOR REACH

GEMAKKELIJK DOSSIERS
VOORBEREIDEN VOOR
REGELGEVENDE INSTANTIES
OVER DE HELE WERELD

FORMAAT VOLLEDIG CONFORM
DE
GEHARMONISEERDE TEMPLATES
VAN DE OESO

INGEBOUWDE HULPFUNCTIE
MET ILLUSTRATIES EN
HYPERLINKS

http://iuclid.eu

International Uniform ChemicaL
Information Database

AUTOMATISCHE OMZETTING
VAN

IUCLID 4-GEGEVENS

Europese Gemeenschappen, 2007
Overneming met bronvermelding toegestaan

IUCLID 5 werd ontwikkeld door de Europese Commissie in
samenwerking met de OESO en wordt ondersteund door
het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen.

IUCLID 5 voor REACH

Wat is IUCLID 5?
IUCLID is een softwareapplicatie om gegevens over
de eigenschappen van chemische stoffen vast te leggen, te beheren en uit te wisselen. IUCLID maakt het
gemakkelijker om dossiers met dergelijke gegevens
voor te bereiden, die moeten worden ingediend bij
talrijke overheidsinstanties over de hele wereld.

REACH gaat over de registratie en beoordeling van en de
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische
stoffen (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals). Organisaties die per jaar meer
dan één ton van een bepaalde chemische stof vervaardigen of invoeren, worden door REACH volledig verantwoordelijk gesteld voor het verzamelen van gegevens
over de eigenschappen van die chemische stof en voor
het indienen van die gegevens bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen.
IUCLID 5 is voor bedrijven het belangrijkste hulpmiddel
om te voldoen aan hun REACH-verplichtingen wat betreft de indiening van gegevens. Het biedt de mogelijkheid
om volgende documenten voor te bereiden:

De jongste versie van de software, IUCLID 5, maakt
gebruik van de allernieuwste technologie en voldoet
aan de functionele en gegevensvereisten van de nieuwe EU-wetgeving inzake chemische stoffen (REACH).

Internationale harmonisatie
Doordat het IUCLID 5-gegevensformaat volledig
beantwoordt aan de wetenschappelijke vereisten
van de geharmoniseerde templates van de OESO,
kunnen de IUCLID 5-gegevens behalve voor de
aanmaak van REACH-dossiers ook voor talrijke
andere doeleinden worden (her)gebruikt. Zo kunnen er bijvoorbeeld ook dossiers mee worden
voorbereid voor de OESO-programma’s en de EUbiocidenverordening.

De geharmonis. templ. van de OESO
De geharmoniseerde templates van de OESO
zijn standaardgegevensformaten voor het rapporteren van de resultaten van onderzoeken naar de
eigenschappen van chemische stoffen en naar hun
effecten op de volksgezondheid en het milieu.
In februari 2006 heeft de OESO voor 87 dergelijke eigenschappen en effecten standaardgegevensformaten formeel goedgekeurd en gepubliceerd
(zie http://www.oecd.org).

•
•
•
•
•

registratiedossiers,
vrijstellingen van registratie (PPORD-dossiers),
rapporten van downstreamgebruikers,
kennisgevingen van indeling en etikettering,
autorisatieaanvragen.

Waar kan ik ondersteuning krijgen?
Gebruikers die verbonden zijn aan een organisatie die via de IUCLID
5-website geregistreerd
is, kunnen hulp vragen
aan de ECHAhelpdesk.

De helpdesk behandelt
technische problemen
in verband met IUCLID
5.

Wat heb ik nodig om IUCLID 5 te installeren?
IUCLID 5 is beschikbaar als een alleenstaande en als
een netwerkversie. Het programma kan worden
geïnstalleerd in IT-omgevingen die:
•

gebaseerd zijn op 100% opensourcesysteemsoftware, voor organisaties die
IUCLID kosteloos willen inzetten, of

•

gebruikmaken van commerciële systemen,
voor organisaties die hun bestaande commerciele IT-systemen willen benutten.

Hulp bij IUCLID 5
Ondersteuning vindt u in de rubriek Get support op de IUCLID
5-website:

http://iuclid.eu

De alleenstaande versie kan enkel worden gebruikt in
open-sourceomgevingen en is uitgerust met een gebruiksvriendelijke installatiewizard waar ook niet-ITspecialisten gemakkelijk mee overweg kunnen.

Meer gegevens over
de technische specificaties zijn te vinden op :

http://iuclid.eu

Voor vragen in verband met REACH kunt u contact
opnemen met de REACH-helpdesk in uw land of surfen
naar de website van het Europees Agentschap voor
Chemische Stoffen http://echa.europa.eu.

