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Belangrijke informatie voor bedrijven die gevaarlijke mengsels op de EER-markt1 
brengen

1 De Europese Economische Ruimte (EER) bestaat uit de 28 lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

De UFI en de gevolgen voor de 
etikettering van uw producten 

ECHA-18-B-02-NL

Vanaf 2020 verschijnt er een 
nieuw element op etiketten – een 
uit 16 tekens bestaande code 
met de naam ‘unique formula 
identifier’ (UFI = unieke formule-
identificatie). Vanaf 2025 is de 
UFI verplicht op etiketten van 
alle producten die wegens hun 
gevolgen voor de gezondheid en 
hun fysische effecten als gevaarlijk 
zijn ingedeeld. Importeurs 
en downstreamgebruikers 
die dergelijke producten op 
de markt brengen, zullen 
de vergiftigingencentra van 
specifieke productinformatie 
moeten voorzien, inclusief de UFI. 
Hulpmiddelen en ondersteuning 
voor het aanmaken van UFI's zijn 
beschikbaar op de ECHA-website 
over vergiftigingencentra.

In het kort
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WAT IS EEN UFI?

De ‘unique formula identifier’, die met het acroniem UFI 
wordt aangeduid, is een alfanumerieke code van 16 tekens 
die verplicht wordt op de etiketten van uw producten die 
een gevaarlijke mengsel bevatten.

Naast de UFI bent u ook verplicht om andere 
informatie over uw mengsel en aanverwante producten 
aan vergiftigingencentra te verstrekken, zoals de 
samenstelling, handelsnaam, kleur, verpakking, 
productcategorie en toxicologische informatie. De UFI 
koppelt de door u verstrekte informatie eenduidig aan het 
product dat u op de markt brengt.  

De voorwaarde voor het toekennen van een UFI is dat 
alle producten die geëtiketteerd en aangemeld zijn met 
dezelfde UFI ook dezelfde mengselsamenstelling hebben.

HOE WORDT DE UFI GEBRUIKT?

De UFI en andere informatie die u heeft verstrekt worden 
voornamelijk gebruikt door vergiftigingencentra in het 
geval van een noodoproep. De UFI kan bijvoorbeeld direct 
van het etiket op een product worden voorgelezen aan een 
medewerker van een vergiftigingencentrum, zodat deze 
met behulp van de handelsnaam nauwkeurig kan bepalen 
om welk product het gaat bij een ongeluk.

WAT MOET U DOEN OM EEN UFI AAN TE MAKEN?

Om voor uw mengsel een UFI aan te maken, heeft u het 
btw-nummer (of in sommige gevallen de 'bedrijfssleutel') 
van uw bedrijf nodig en een voor uw mengsel specifiek 
formuleringsnummer. Uw UFI-code wordt aangemaakt als 
u deze twee nummers invoert in de ECHA-webapplicatie 
UFI Generator. Het btw-nummer is essentieel om te 
garanderen dat uw UFI uniek is en er geen overlap 
ontstaat tussen UFI's die door verschillende bedrijven zijn 
aangemaakt.

Hoogstwaarschijnlijk gebruikt uw bedrijf al interne 
formulecodes. Als die uitsluitend numeriek zijn – tussen 
0 en 268 435 255 – kunt u die rechtstreeks in de UFI 
Generator gebruiken. In andere gevallen, als de code 
bijvoorbeeld alfanumeriek is of andere tekens bevat, dient 
u aan uw mengsels eerst nieuwe formuleringsnummers 

toe te wijzen die voldoen aan het vereiste format. Het 
is belangrijk dat u hetzelfde formuleringsnummer niet 
opnieuw gebruikt bij gebruik van hetzelfde btw-nummer 
voor mengsels met een andere samenstelling. 

U vindt de UFI Generator en de gebruikershandleiding 
in 23 EU-talen op de ECHA-website over 
vergiftigingencentra. Als u een grote productportefeuille 
beheert, wilt u misschien binnen het IT-systeem van uw 
bedrijf uw eigen generator ontwikkelen om op efficiënte 
wijze grote volumes UFI's aan te maken. Hiervoor kunt u de 
UFI-handleiding voor ontwikkelaars raadplegen.

BLIJFT UW BEDRIJFSINFORMATIE VERTROUWELIJK 
MET DE UFI?

De UFI respecteert de integriteit van uw vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om 
uit de UFI informatie af te leiden over de samenstelling 
van een mengsel. Alleen de vergiftigingencentra weten 
welke mengselsamenstelling bij de aangeleverde UFI 
hoort. Op die manier beschermt de UFI uw vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie. 

HOE WORDT DE UFI GEBRUIKT IN DE 
TOELEVERINGSKETEN VOOR EEN MENGSEL IN 
MENGSEL?
Een op de markt gebracht mengsel bestaat vaak uit 
een mengsel in mengsel – met andere woorden, het is 
gemaakt door twee of meer mengsels te mengen volgens 
de voorschriften van de samensteller. Aangezien het 
niet mogelijk is om uit de UFI informatie af te leiden over 
de samenstelling van een mengsel, kan de UFI zonder 
problemen worden gebruikt in de toeleveringsketen. 
U kunt een UFI ontvangen van uw toeleverancier of uw 
UFI verstrekken aan samenstellers onder uw afnemers 
in plaats van de samenstelling volledig bekend te 
maken. Voordat een UFI kan worden uitgewisseld in de 
toeleveringsketen, dient hij echter bekend te zijn bij 
vergiftigingencentra.

WANNEER HEEFT U EEN NIEUWE UFI-CODE NODIG? 

Zolang de mengselsamenstelling niet verandert, blijft 
de UFI-code ongewijzigd, zelfs als het product in andere 
opzichten verandert (zoals in het geval van een nieuwe 
verpakking of een nieuwe handelsnaam). 
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Er hoeft alleen een nieuwe UFI te worden aangemaakt 
en op het etiket te worden afgedrukt of bevestigd 
als er sprake is van een wijziging in de samenstelling 
van het mengsel, bijvoorbeeld als er een bestanddeel 
wordt toegevoegd, verwijderd of vervangen of als de 
concentratie van bestanddelen zodanig verandert dat deze 
buiten de toegestane bandbreedte valt. U dient toe te zien 
op veranderingen in de mengselsamenstelling en zo nodig 
een nieuwe UFI aan te maken, vergiftigingencentra te 
informeren en uw producten opnieuw te etiketteren. 

KAN IK ÉÉN UFI VOOR MEERDERE PRODUCTEN 
GEBRUIKEN OF MEERDERE UFI'S VOOR ÉÉN 
PRODUCT?
Zolang de mengselsamenstelling van het product 
niet verandert, kunt u in alle EER-landen dezelfde UFI 
gebruiken op het etiket van uw producten en kunt u binnen 
een en hetzelfde land dezelfde UFI gebruiken op het etiket 
van de producten, zelfs als u die onder verschillende 
namen op de markt brengt. Voor gegevensbeheer of om 
commerciële redenen kunt u meer dan één UFI toewijzen 
aan hetzelfde mengsel. In dat geval krijgt elk product 
zijn eigen UFI, zelfs als de producten hetzelfde mengsel 
bevatten.

Welke oplossing u ook kiest, het is cruciaal dat u in 
ieder marktgebied de juiste UFI's doorgeeft aan de 
vergiftigingencentra, zodat medische hulpverleners 
ondubbelzinnig kunnen vaststellen om welk product het 
gaat.

KAN IK UFI'S GEBRUIKEN VOOR NIET-GEVAARLIJKE 
MENGSELS?

Wellicht vindt u het nuttig om een UFI toe te wijzen aan 
een niet-gevaarlijk mengsel of aan mengsels die alleen als 
gevaarlijk voor het milieu zijn ingedeeld. 

Vergiftigingencentra hebben er baat bij als UFI's 
vrijwillig op etiketten van eindproducten met dergelijke 
mengsels worden vermeld. Informatie die in oproepen aan 
vergiftigingencentra over al dan niet ingedeelde producten 
wordt doorgegeven, stelt hulpverleners in staat om betere 
adviezen te geven.

Als u in uw toeleveringsketen communiceert over uw 
mengsels, wilt u in het geval van mengsels in mengsels 
waarschijnlijk graag uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie 
beschermen met een UFI. U hoeft de UFI niet op het 
etiket te vermelden, maar u moet de code wel doorgeven 
aan vergiftigingencentra, zodat zij het verband kunnen 
leggen tussen het mengsel in mengsel en de betreffende 
informatie. 
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MOET DE UFI ALTIJD OP HET ETIKET VERMELD 
WORDEN? 

De UFI moet worden afgedrukt of bevestigd op het 
etiket van al uw producten die gevaarlijke mengsels 
bevatten. Indien de producten niet geëtiketteerd zijn 
– zoals sommige producten die op industrieterreinen 
worden gebruikt –, mag de UFI worden vermeld in het 
veiligheidsinformatieblad.  

WAT ZIJN DE REGELS VOOR EEN UFI-CODE OP HET 
ETIKET?

Het acroniem 'UFI' (hetzelfde in alle EU-talen en 
-alfabetten; het blijft onvertaald) wordt in hoofdletters 
geschreven en gevolgd door een alfanumerieke code 
van 16 tekens. De code is in vier blokken verdeeld, die 
ieder gescheiden worden door een koppelteken. Er 
zijn geen voorschriften vastgesteld voor bijvoorbeeld 
het type en de grootte van de letter, maar de UFI moet 
duidelijk zichtbaar en leesbaar op het etiket van het 
product staan. Gezien de variatie in etiketafmetingen 
en andere etiketteringseisen waarvoor ruimte op het 
etiket nodig is, moet de UFI zodanig worden geplaatst 
dat de code makkelijk te vinden is (bijv. dicht bij de 
streepjescode of gevarenpictogrammen). In feite beslist 
u zelf welke wijze van afdrukken of bevestigen van de 
UFI het meest doeltreffend is voor de communicatie met 
vergiftigingencentra.

VANAF WANNEER MOET DE UFI OP HET ETIKET 
STAAN?

Uw bedrijf is verplicht uiterlijk op 1 januari 2020 
de UFI en andere productinformatie in het nieuwe, 
gestandaardiseerde format aan te melden voor mengsels 
die bestemd zijn voor consumentengebruik. Mengsels 
bestemd voor professioneel gebruik moeten op uiterlijk 1 
januari 2021 zijn aangemeld en mengsels voor industrieel 
gebruik pas uiterlijk 1 januari 2024. Mengsels die al op de 
markt zijn, moeten voor het einde van de overgangstermijn 
aan de eisen voldoen, wat betekent dat uiterlijk 1 januari 
2025 alle op de markt zijnde producten in kwestie moeten 
zijn voorzien van een etiket waarop de UFI is vermeld. 

Bedrijven moeten de etiketten met de UFI's klaar hebben 
voor de uiterste termijn waarop ze deze productinformatie 
moeten overleggen aan de vergiftigingencentra. In de 
praktijk betekent dit dat uw bedrijf het aanmaken van 
UFI's en het drukken van de vereiste etiketten zorgvuldig 
moet plannen, zodat alles ruim voor het verstrijken van 
de betreffende termijnen is afgerond – dat kan al vanaf 
vandaag.
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Warning
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Aliquam 
dapibus nisi interdum semper 
elementum. Etiam venenatis lacus 
at neque varius, vel varius arcu 
laoreet. 
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Instructions for 
use
Integer tempus neque ac posuere 
tincidunt. Sed vehicula facilisis 
auctor. Suspendisse molestie nunc 
sit amet velit hendrerit scelerisque. 
Quisque volutpat euismod leo et 
feugiat. Quisque sagittis, lectus quis 
dictum gravida, mauris libero 
sollicitudin velit, eget elementum 
libero felis et velit. Duis fringilla 
aliquam varius. Donec faucibus et 
felis et tincidunt. Etiam eget felis 
porta est blandit fermentum in vel 
enim. Aliquam mattis magna mauris, 
sit amet mollis ipsum tincidunt sed. 
Ut sed libero mauris. Ut et urna 
tempus nisl laoreet fringilla.

UFI: H563-L90S-R783-J823

Een voorbeeld van een etiket waarop de UFI-code 
van het product duidelijk vermeld is. 


