Duty Holders
Een Duty holder is degene die verantwoordelijk is voor de PCN aanmelding van een product.
Deze aanmeldingmoetgedaanwordeninelklandwaar het productop demarkt wordt gebracht.

Een Dutyholderis degenedie een product:
Op de marktplaatst;
Levert aan of beschikbaarmaaktvooreenderdepartij;
Importeert naar een anderland;
Wijzigingen aanbrengt aan de samenstelling of verpakking van eenproduct.
Bijvoorbeeld: Fabrikanten (waaronder ook Toll Formulators) , Private labels,
Repackers, rebranders enrelabelers.

Dutyholders hebben informatieplicht op basis van Annex VIII van CLP. Een
derde partijmagdeze taak overnemen,de verantwoordingblijftdanwel bijde
Dutyholder.

Een distributeuris:
Geen Duty holder als producteneerderinde ketenalzijn
aangemeld;
Wel Duty holder als distributeurook importeurwordtin
nieuwe landen, waar nog geen aanmelding isgedaan.
Collectieve PCN aanmelding:
1 aanmelding voor 1 formulering die onder meerdere handelsnamen op de
markt gebracht wordt. Deze aanmelding magzelfs collectiefmet meerdere
Duty Holders worden gedaan, met vermelding van alle handelsnamen, UFI’s en
verpakkingen.Denkdanwelaanhetmakenvangoede(contractuele)afspraken.

Import/export van en naar de EU
* CLP(+AnnexVIII) geldtin EEA: EU +IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Export uit EU: Hier geldt CLP*niet,
dus ook geen PCN aanmelding
of UFI. ViBplicht blijft wel.

Import naar EU: importeur is Duty holder.
Export naar EU: contractmet legalentity inEU.
Legal entity is dan Dutyholder.

Douane-depot

Bedrijf A

Bedrijf buiten EU heeft een product. Dit
komt de EU in en wordt opgeslagen in
douane-depot, om vervolgens door te
reizen naar een partij buiten deEU.
Dit product komt niet binnen het
douanegebied van de EU, dus geen
verplichtingen volgens CLP en daarom
geen PCN aanmelding nodig. Niemand is
dus in dit geval Duty Holder.
Bedrijf Aheeft uitsluitend opslag in eigen
land door een externe partij,voorafgaand
aan export uit de EU. In dit geval is Awel
Duty holder in eigen land, omdat het
product beschikbaar wordt gemaaktvoor
een derde partij binnen de EU.

Disclaimer: Deze informatie is gebaseerd op de interpretatie van de wetgeving door de medewerkers van De ViBFabriek. Hieraan
kunnengeenrechtenwordenontleend.Neemingevalvan vragenof specifiekesituaties graagevencontactop.
www.devibfabriek.nl | +31 (0)85 009 2200 | info@devibfabriek.nl

Import/export binnen de EU
Ditzijndemeest voorkomendesituaties.Neemvoorspecifiekesituaties graagevencontactmetons op.
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Private
Label

Ais Duty Holder in land A, B en C.

Ais Duty Holder in land A enD.
D is geen DutyHolder.

Ais Duty Holder in land A en D.
D is Duty Holder in land D voorde
Private label producten (Dit geldt
voor iedereen die aanpassingen
aan product of verpakkingdoet).
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Ais Duty Holder in land A enook
in land D,omdat hij het product
beschikbaarmaaktinlandD.
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Ais Duty Holder in land A enD.
D is Duty Holder in landC.

C

D

Ais Duty Holder in land A. Hij
importeert hetproduct vanuit land
D naar landA.

Note to reader van ECHA voorafgaand aan de laatste versie van de Guidance over AnnexVIII:
“Please beawarethat the consultednational authorities ofEUIEEAMemberStates wereunableto reacha
consensus on the interpretation of duty holders under Article 45. The authorities of the following Member
States disagree with the current Guidance where this considers certain operators, namely rebranders and
relabellers,as distributorsandnotdownstream users (section3.I.2):Belgium,Germany,Greece, France.
Theauthority ofSweden does notconsiderthat Article4(10) poses legalobligations on distributors in
relation toAnnex VIIIas describedinthis ECHAGuidancedocument.

Theauthoritiesof the followingMemberStates abstainedfromadecision:Denmark,Portugal.”

Disclaimer: Deze informatie is gebaseerd op de interpretatie van de wetgeving door de medewerkers van De ViBFabriek. Hieraan
kunnengeenrechtenwordenontleend.Neemingevalvan vragenof specifiekesituaties graagevencontactop.
www.devibfabriek.nl | +31 (0)85 009 2200 | info@devibfabriek.nl

