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Waste Frame Directive

SCIP-database

16 september 2020

AGENDA

▪ Waarom nu informatie over de SCIP-database?

▪ Welke verplichting is er al?

▪ Wat is de Waste Frame Directive?

▪ Wat zijn de verplichtingen die daaruit volgen?

▪ Welke acties lopen nog?
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WAAROM NU INFORMATIE?

▪ Brancheverenigingen vinden de SCIP-database onuitvoerbaar, 

daarom lopen er nog acties om invoering per 5 januari 2021 te 

stoppen of te vertragen. Echter, tot op heden krijgt de 

industrie geen gehoor.

▪ Als dit zo is blijft, zal de verplichting vanaf 5 januari 2021 

gelden.

▪ De aanpak door de brancheverenigingen is Europa breed en 

door alle ketens.
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REACH ARTIKEL 33
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Opgeven van SVHC stoffen 

>0,1% in een product

▪ Traceerbaarheid van 

gegevens

▪ Documentatiebeheer

▪ Berekening van gegevens

▪ Rapportage van gegevens

▪ Kwaliteit van gegevens

▪ Risicobeoordeling

▪ Continuïteit

▪ In de keten

▪ Geen vast format

▪ Deeloplossingen

▪ 09/2015 ECJ: once an

article, always an article

▪ Veel werk

▪ Informatie niet beschikbaar

▪ Informatie niet betrouwbaar

▪ Doel wordt niet bereikt

WFD

▪ Afval is niet te definiëren
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WFD – KADERRICHTLIJN AFVALSTOFFEN

In Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (kaderrichtlijn 

afvalstoffen) worden de basisbegrippen en definities met betrekking tot 

afvalbeheer vastgelegd, zoals definities van afval, recycling en 

terugwinning.

De kaderrichtlijn afvalstoffen legt uit wanneer afval ophoud afval te zijn 

en een secundaire grondstof wordt (de zogenaamde einde-afvalcriteria), en 

hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen afval en bijproducten. De 

richtlijn legt enkele basisbeginselen voor afvalbeheer vast: het vereist dat 

afval wordt beheerd zonder de menselijke gezondheid in gevaar te brengen 

en het milieu te schaden, en in het bijzonder zonder risico voor water, 

lucht, bodem, planten of dieren, zonder hinder door geluid of geur te 

veroorzaken, en zonder nadelige gevolgen voor het platteland of 

bezienswaardigheden. De afvalwetgeving en het afvalbeleid van de EU-

lidstaten passen bij voorrang de volgende afvalbeheerhiërarchie toe 

(voorkomen, hergebruik, recycling, terugwinnen, storten).
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De richtlijn introduceert het "de vervuiler betaalt-beginsel" en de 

"uitgebreide producentenverantwoordelijkheid". Het bevat bepalingen 

over gevaarlijk afval en afgewerkte olie, en omvat twee nieuwe 

doelstellingen voor recycling en terugwinning, die tegen 2020 moeten 

worden bereikt: 50% voorbereiding voor hergebruik en recycling van 

bepaalde afvalstoffen van huishoudens en andere bronnen die 

vergelijkbaar zijn met huishoudens, en 70% voorbereiding voor 

hergebruik, recycling en andere terugwinning van bouw- en sloopafval. 

De richtlijn vereist dat de lidstaten afvalbeheerplannen en 

afvalpreventieprogramma's aannemen.
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Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is van plan 

om tegen 2021 een database op te zetten met artikelen die zeer 

zorgwekkende stoffen uit de kandidatenlijst (SVHC) bevatten - zoals 

bijvoorbeeld het lood van zware metalen - onder de kaderrichtlijn 

afvalstoffen.

In dit verband publiceerde ECHA het volgende over hun website op 11 

juli 2018:

ECHA zal tegen eind 2019 een nieuwe database opzetten over de 

aanwezigheid van gevaarlijke chemicaliën in artikelen voor 

afvalverwerkers en consumenten. De database zal informatie 

bevatten die is ingediend door bedrijven die voorwerpen produceren, 

importeren of verkopen die stoffen uit de kandidatenlijst 

bevatten. Bedrijven moeten deze informatie eind 2020 indienen.
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SCIP-DATABASE

SCIP is the database for information on Substances of Concern In articles 

as such or in complex objects (Products) established under the Waste 

Framework Directive (WFD). 

De verplichting gaat in op 5 januari 2021. De database is vanaf oktober

2020 beschikbaar en nu is reeds een prototype online.

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

https://echa.europa.eu/nl/scip-prototype
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WAAR ZITTEN DE PIJNPUNTEN?

▪ Er wordt uitgegaan van stoffen boven de 0,1% gewichtsvolume. Conform 

het arrest van het Europese Hof is een product iets dat zelfstandig 

verkocht (kan) worden. De mate van detaillering maakt daarmee dat er 

niet aan de informatievraag kan worden voldaan.

▪ Het is weer een database die gevuld moet worden (administratieve last), 

terwijl er onduidelijk is welk probleem ermee opgelost gaat worden.

▪ De tijd tussen het beschikbaar komen van de database oktober 2020 en 

invoering 05 januari 2021 is extreem kort.

▪ De hele database is met een heel klein budget gebouwd. De interface is 

niet gebruiksvriendelijk en er lijken nog heel veel bugs in het systeem te 

zitten. 

▪ ECHA stopt “stiekem” ook nog wat extra’s in de uitvraag.

▪ Er zijn amendementen op de WFD geweest die zonder publieke consultatie 

of impact assessment zijn doorgevoerd.

▪ In Nederland sluit de nationale wetgeving nog niet aan op de introductie 

van de SCIP-database.
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WAT GEBEURT ER NOG?

▪ Er is een position paper gemaakt door de industrie met de vraag om 

uitstel en aanpassing en een verbetering van de gebruikersinterface 
(https://vereniging-ion.nl/orgalim-komt-position-paper-over-scip-database-themamiddag-16-september-over-

svhc/cmr-afval).

▪ ECHA heeft inmiddels toegezegd enkele zaken, die geen wettelijke 

basis hebben, uit de SCIP-database te halen. 

▪ Er ligt een vraag om de verplichtingen uit REACH (art.33) te 

synchroniseren met de verplichtingen uit de WFD, zodat er geen 

dubbele invoer hoeft plaats te vinden.

▪ Brieven naar de Euro-commissarissen hebben (nog) niet geholpen. 

Begin september is een brief naar mw. Ursula von der Leyen gestuurd.
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WAT BETEKENT DIT VOOR APPLICATEURS?

▪ Voor applicateurs is er geen actie vereist. Wel zullen uw klanten 

mogelijk naar informatie vragen.

▪ Bedrijven die een product op de markt brengen, en dit zelf coaten, 

moeten wel informatie aanleveren bij ECHA. Wat de consequenties 

zijn als ze het niet (op tijd) doen is (nog) onduidelijk.

18-9-2020 11

12

RONDVRAAG EN SLUITING
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