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BKCH, UW PARTNER IN RESPONSIBLE CARE  ---------------------------------------------------------------------------------------------
De nieuwe editie van Chemic News beschrijft het hoofddoel van de Belgische Kamer van Chemiehandel: u ervan 
verzekeren dat uw bevoorradingen, stock en distributie van chemische producten op een betrouwbare wijze 
worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gezondheid, milieu en veiligheid. Dit 
overstijgt de relatie met de eindgebruiker; het is tevens een bewijs dat onze bedrijven geëngageerd zijn naar onze 
werknemers en gemeenschappen toe.

In dit nummer informeren wij u tevens over de opvolging van enkele dossiers, zoals de verplichtingen bij het 
op de markt brengen van biociden, de geleidelijke invoering van het Global Harmonised System (GHS) en de 
verschillende stadia van de REACH-implementatie. Daarnaast snijden we een meer technisch onderwerp aan: 
we geven een overzicht van de veiligheidsmaatregelen die aanbevolen worden bij het gebruik van trichlorethyleen 
voor de reiniging van metalen.

Om het werk van onze leden met betrekking tot het beheer van gevaarlijke stoffen (SAFE-project) kracht bij te 
zetten, werken wij samen met de Universiteit van Gent. Enkele laatstejaars maken een studie omtrent de kosten 
gelinkt aan de uitrusting van onze sites en de opleiding van ons personeel.

De BKCH speelt een zeer belangrijke rol in de verbetering van het imago van de chemische industrie, in het 
bijzonder het ganse leveringsproces waarbij het naleven van de Responsible Care-principes primordiaal is.

Veel leesplezier 
Michel Vandermeiren - Voorzitter

BIOCIDEN EN DISTRIBUTIE  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De wet definieert een biocide als volgt: een actieve substantie en/of een samenstelling die een of meerdere actieve 
substanties bevat onder dezelfde vorm als ze wordt geleverd aan de gebruiker en die tot doel heeft om schadelijke 
stoffen te vernietigen, te onderdrukken of hen onschadelijk te maken, om de werking ervan te voorkomen of om 
deze tegen te gaan door middel van een chemisch of biologisch actief bestanddeel. De leden van de BKCH worden 
rechtstreeks geconfronteerd met deze wetgeving bij de distributie van een groot aantal producten waarvan hun 
toepassing vaak afwijkend is. Maar de wet is de wet. Inderdaad, het K.B. van 22 mei 2003 ziet toe op het gebruik 
en het op de markt brengen van biociden. Als distributeur zullen we hier enkel het deelgebied omschrijven dat ons 
aanbelangt: het op de Belgische markt brengen van een goedgekeurde biocide.

In de praktijk zegt het K.B. het volgende:

In eerste instantie is het belangrijk om het type biocide, waarover men spreekt te definiëren.

Wat betreft de algemene* biociden is er niets speciaals of niets supplementairs waarmee we rekening moeten 
houden bij de distributie van chemische producten.

Voor de biociden van klasse A** daarentegen moet er sprake zijn van een geregistreerde verkoper en/of een 
gebruiker die officieel erkend is bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Aangezien de voorwaarden 
van inschrijving behoorlijk veeleisend zijn, is een heel specifieke opleiding voorzien aan de Landbouwfaculteit 
van Gembloux: +/- 1 week cursus, €1000 en twee examens (enkel als het schriftelijk examen met vrucht wordt 
beëindigd, mag de deelnemer zich mondeling verdedigen voor de vertegenwoordigers van de drie betreffende 
ministeries). Laten we even opmerken dat er minstens een lid van het leidinggevende personeel moet voldoen 
aan de eisen opgelegd door het K.B. van 2003. Van zodra de erkenning wordt verleend, overhandigt de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid een verkoopsnummer. Het is slechts vanaf dit moment dat de distributeur 
wettelijk zijn biocide van klasse A mag verkopen, en dan nog enkel aan klanten die eveneens aan de vereiste 
kwaliteiten voldoen – dat ook zij ingeschreven verkopers of erkende gebruikers zijn. Een administratieve en 
specifieke informatieve procedure gaat van start vanaf de eerste levering. 

We vermelden eveneens de begrippen “speciaal ingeschreven verkoper” en “speciaal erkende gebruiker” voor vijf 
relatief zeldzame producten waarvoor een specifieke erkenning, anders dan de erkenning klasse A, nodig is.

Om een beetje soepel te kunnen inspelen op het K.B. heeft de wetgever twee uitzonderingen voorzien:

• Voor de professionele gebruiker, met enkel en alleen gebruik binnen het bedrijf, voor zover het type 
 van activiteit werd opgenomen in het ministerieel besluit (huidige M.B. van 6 maart 2002). 
 Personen die genieten van deze uitzondering mogen in geen enkel geval de beoogde producten  
 gebruiken voor derden.
• Voor de persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van een privé-zwembad en dit enkel  voor  
 ontsmettingsmiddelen voor het zwembadwater.

We merken ook op dat er bij de opslag van biociden van klasse A bepaalde regels moeten gerespecteerd worden: 
een alleenstaand lokaal, buiten de gebouwen waar mensen of dieren in verblijven, op slot, met op de deur de 
melding “gif” en het pictogram met een doodshoofd op.

Dit is een zeer beknopt overzicht dat voor elke afzonderlijke case aangevuld dient te worden, zeker in het geval 
van schoonmaakbedrijven.

* bijlage 1 reglement CE 2032/2003 van 4 november 2003
** kijk ook op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - biociden

6. Een verantwoordelijke houding van de vereniging voor producenten van 
gechloreerde oplosmiddelen ECSA en de Belgische Kamer van Chemiehandel 
(BKCH)

De producenten van trichloorethyleen hebben een handvest ondertekend 
voor een veilig gebruik van gechloreerde oplosmiddelen voor de ontvetting 
van metalen. Dit handvest moet erop toezien dat de regels van goede praktijk 
(Stewardship) doorheen de volledige supply chain worden toegepast. Het werd 
uitgewerkt in overleg met de Europese Commissie en de lidstaten die de risico’s 
willen beheersen rond het gebruik van trichloorethyleen voor het ontvetten van 
metalen, met als basis de risicoanalyse van de EU.

De ondertekenaars komen overeen:

• de plaatsing en het gebruik van reinigingsmachines type 1, hermetisch  
 (Closed), voorop te stellen. 
• aan de verdelers van de machines te vragen om eindgebruikers in te lichten over  
 dit handvest en hen voldoende te informeren over de hermetische systemen en  
 het belang van deze keuze bij de reiniging van metalen met trichloorethyleen.

De leden van de BKCH zullen hun verantwoordelijkheid opnemen op het vlak 
van informatieverlening en ondersteuning van hun klanten, via technische fiches, 
veiligheidsinformatiebladen en andere initiatieven van de Responsible Care- en 
Product Stewardship-verantwoordelijken.

PROJECT SAFE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onze samenwerking met de Hogeschool Gent

Sinds geruime tijd verdiept de Belgische Kamer van Chemiehandel zich in de 
diverse regelgevingen – opgelegd door uiteenlopende instanties – die te maken 
hebben met veiligheid, milieu en het behandelen van gevaarlijke stoffen. De 
BKCH ondersteunt de maatregelen die de veiligheid kunnen verhogen en die 
het milieu gunstig beïnvloeden. Onze commissies overleggen op regelmatige 
tijdstippen en wisselen kennis en ervaring uit. Onze leden spannen zich al jaren 
in om nauwkeurig te beantwoorden aan deze regelgevingen.

Gezien de verscheidenheid aan producten en verpakkingen en het grote 
aantal leverpunten (ruim 95% van de afnemers) speelt de distributeur hierin 
een belangrijke rol. Klanten en producenten leggen op dit vlak ook meer 
verantwoordelijkheid bij de distributie. Voor de distributeur resulteert dit in extra 
inspanningen die logischerwijze bepaalde kosten met zich meebrengen; kosten 
die dikwijls verborgen zitten in verschillende aspecten van de bedrijfsvoering.

Onze Kamer wilde een duidelijker beeld krijgen van deze kosten en heeft daarom 
het SAFE-project in het leven geroepen. We vergelijken de totale kosten met een 
ijsberg: een groot deel van de kosten ziet men niet of is niet direct aantoonbaar, 
maar... ze zijn er wel.

Vanuit onze ervaring hebben we de regels opgelijst waaraan een distributeur 
moet voldoen bij de handel in gevaarlijke producten. 8 bedrijven hebben 
in samenspraak met hun veiligheidsverantwoordelijken en hun financiële 
specialisten geprobeerd om al die kosten zo nauwkeurig mogelijk uit te drukken 
in €/MT. Een interessante maar niet altijd voor de hand liggende oefening; temeer 
daar het vertrouwelijke karakter van de cijfers het niet mogelijk maakt om overleg 
met elkaar te plegen. Alle resultaten worden strikt confidentieel behandeld.

Aangezien we toch graag tot een benchmark binnen onze sector zouden 
willen komen, zijn we op zoek gegaan naar een onafhankelijke instantie die 
toch voldoende professionaliteit aan de dag kon leggen. Dit bracht ons bij de 
Hogeschool Gent, lid van de associatie Universiteit Gent. 

Na een korte voorstelling van ons project en onze doelstellingen hadden we de 
verantwoordelijken van de Hogeschool gewonnen voor ons project. 

4 studenten zullen met behulp van 2 coördinatoren hun afstudeerwerk maken 
in 8 van onze aangesloten distributiebedrijven. Belangrijk is dat de Hogeschool 
de problematiek zowel wil benaderen vanuit milieugericht als vanuit financieel 
oogpunt. De studenten zijn laatstejaars milieumanagement en accountancy.

Ze zullen alle deelnemende bedrijven bezoeken en een kritische analyse maken 
van de diverse inspanningen inzake veiligheid en milieu en de reële kosten die 
daarmee gepaard gaan voor de distributeur. Ook tijdens dit onderzoek wordt alles 
in het werk gesteld om het vertrouwelijke karakter van de cijfers te waarborgen.

Wij kijken als BKCH uit naar de resultaten van dit onderzoek. Wij zullen zeker niet 
nalaten u verder op de hoogte te houden van dit project.

In juni (einde van het schooljaar) zullen de studenten hun resultaten verdedigen 
voor een jury die samengesteld is uit een aantal docenten en vertegenwoordigers 
van onze Kamer.

ACTIVITEITEN VAN DE BELGISCHE KAMER VAN 
CHEMIEHANDEL  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De BKCH heeft dit jaar al enkele zeer geslaagde activiteiten achter de rug. 

Op 9 april 2008 hadden wij onze lunchcauserie met als gastspreker de heer 
Peter Vanden Houte, Chief Economist van ING Belgium. De heer Vanden Houte 
gaf ons een zeer interessante uiteenzetting over de kredietpolitiek en de gevolgen 
voor de financiële markten. Hierbij werden ook de grondstoffenmarkten en het 
effect van de dollar op onze Europese economie toegelicht. De heer Vanden 
Houte gaf ons eveneens zijn visie op de huidige evolutie van de aandelen en de 
valutamarkten en de verwachte evolutie naar het einde van 2008. 

Deze lunchcauserieën worden een 5-tal keer per jaar georganiseerd waarop 
onze leden worden uitgenodigd. Via interessante sprekers willen wij onze leden 
informeren over actuele thema’s.

Op 25 april 2008 stond ons jaarlijks bedrijfsbezoek op het programma. Dit jaar 
was Katoen Natie aan de beurt. Katoen Natie heeft de voorbije jaren enorm 
geïnvesteerd om niet enkel opslag, maar ook “total solutions” aan te bieden aan 
producenten en distributeurs van chemische producten. Op linkeroever hebben 
we naast de opslaglocaties de verschillende installaties bezocht om te sorteren, 
te zeven, te granuleren, af te vullen en speciale compounds te produceren in 
opdracht van de klant. Nadien hebben we de gelegenheid gehad om te zien 
dat Katoen Natie niet enkel een succesvol bedrijf is, maar ook een hart heeft 
voor kunst. Na een geleid bezoek aan een unieke kunstcollectie hadden we 
de gelegenheid om tijdens een prachtige walking dinner uitvoerig na te praten 
met de commerciële verantwoordelijken van Katoen Natie. Onze deelnemende 
leden waren dan ook unaniem enthousiast over dit bedrijfsbezoek en voor 
verschillende van onze leden was het zeker interessant om een duidelijk beeld te 
krijgen van wat Katoen Natie allemaal kan.

Op 21 mei 2008 staat onze Algemene Vergadering op de agenda. Vrijdag 19 
en zaterdag 20 september 2008 hebben wij dan ons jaarlijks terugkerende 
Weekend van de Chemie. Al diegenen die reeds aanwezig waren (inclusief de 
partners), willen deze activiteit zeker niet missen. Aan onze leden, noteer de 
datum alvast in jullie agenda .

Zij die wensen lid te worden van onze dynamische Kamer kunnen steeds terecht 
bij onze secretarissen, de heren Jacques Declercq en/of Freddy Ovart.
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REACH  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemical Substances

Wellicht heeft iedereen reeds behoorlijk wat informatie gekregen betreffende 
REACH (cfr. Chemic News n°2), maar de gevolgen die dit Europese reglement 
zal hebben op de eigen firma blijven nogal onduidelijk. Daarom is het goed de 
betekenis van dit letterwoord nog eens te verduidelijken. Alle gevolgen van de 
regeling kunnen uitgelegd worden aan de hand van deze vijf woorden.

De regeling richt zich tot alle actoren in de wereld van de chemie: invoerders, 
producenten, gebruikers, distributeurs en handelaars. Men weet hoezeer de 
chemie in alle aspecten van het economische landschap voorkomt. Quasi 
alle industrietakken, alle ambachten doen vroeg of laat beroep op chemische 
producten. Deze alomtegenwoordigheid is zeker een van de redenen van 
het bestaan van de REACH-reglementering, die tot doel heeft de mens en 
de omgeving te vrijwaren van eventueel overmatig gebruik van schadelijke 
chemicaliën.   

Kortom, alle chemische stoffen moeten geregistreerd worden, inclusief hun 
toepassingen, opdat de evaluatiestudies kunnen bepalen of ze al dan niet mogen 
ingezet worden in deze of gene toepassing. Het woord “Authorisation” brengt 
met zich mee dat bepaalde stoffen of toepassingen kunnen uitgesloten worden. 

De Belgische Kamer van Chemiehandel (BKCH) is een actor die maar al te 
goed weet hoezeer de economie van ons land doordrongen is door chemie. 
De uitgebreide waaier van onze klantenkring bevestigt ons dat REACH een 
werkelijke uitdaging voor de industrie betekent. 

Wij houden ons onder andere bezig met het updaten van de kennis van onze 
klanten, de downstream users. Zijn ze zich wel bewust van alle consequenties 
van de REACH-regeling? We moeten eveneens vermijden dat onze klanten 
bedolven worden onder een hoop vragenlijsten van hun verschillende 
toeleveranciers. REACH vraagt vanwege de distributeurs (= tussenpersonen) dat 
zij de producenten (stroomopwaarts) informeren over de toepassingen van hun 
klanten (stroomafwaarts). Daar de klant toch de keuze heeft zich te bevoorraden 
bij verschillende leveranciers, en dit soms voor gelijkaardige producten, kan het 
zijn dat een gebruiker van een stof een gelijkaardige vragenlijst zal ontvangen 
van meerdere bevoorraders.

De BKCH heeft een interne commissie REACH samengesteld die deze problemen 
nauwgezet opvolgt. Dit om haar leden-distributeurs de mogelijkheid te bieden 
de nodige informatie te verstrekken aan hun eigen klanten. Verder is de FECC 
(Fédération Européenne du Commerce Chimique), in samenwerking met CEFIC, 
bezig met de opmaak van een procedure en een vragenlijst, zo eenvoudig en 
volledig  mogelijk, maar met een globale aanpak die digitaal te verwerken zal 
zijn. Dit zou moeten in voege treden vóór 1 juni 2008, wanneer de Preregistratie 
van de stoffen zal aanvangen. 

Ondertussen zouden wij onze klanten de volgende raad willen geven: begin met 
het opstellen van een inventaris van alle aangekochte producten:

• commerciële naam
• leverancier
• naam van de chemische stof 
• hoeveelheid
• toepassing

Inderdaad, de toepassing zal gevraagd worden in het document van FECC/
CEFIC. Een toepassing van een chemische stof die niet zou vermeld worden 
gedurende de registratie kan tot gevolg hebben dat die eenvoudigweg verboden 
wordt op Europees niveau. 
Geen gegevens = geen markt!

Dit zal zeker veel tijd besparen wanneer de aanvragen van de leveranciers zullen 
toestromen.

GHS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globally Harmonised System

Naast de nieuwe Europese wetgeving op de chemische stoffen (REACH) komt 
er als kers op de taart een nieuwe werkwijze om chemicaliën en preparaten in 
te delen en te etiketteren. Dit systeem, waarvan al grappend wel eens gezegd 
wordt dat het niet globaal is, en al helemaal niet geharmoniseerd, zal uiteindelijk 
wereldwijd gebruikt worden om stoffen en mengsels te gaan indelen en te 
etiketteren. Na een eerste lancering van het idee op de top van Rio in 1992 en 
nogmaals in Johannesburg in 2002 wordt het nu toch echt menens. Het paarse 
boek GHS (= Globally Harmonised System) van de Verenigde Naties wordt het 
nieuwe, wereldwijd gebruikte systeem.

Een fantastische zaak als iedere stof wereldwijd dezelfde indeling en etiketten 
zal krijgen, maar er zitten toch wel een aantal addertjes onder het gras. Eerst 
en vooral heeft men de vrije keuze om een aantal gevaarscategorieën al dan 
niet te implementeren. Als één land het wel doet en een ander niet, kunnen we 
moeilijk nog van globalisatie spreken. Ook de transfer van de bestaande, officiële 
(Europese) indelingen naar GHS-indelingen kunnen voor de nodige discussies 
zorgen.

Het toekomstige, wereldwijde systeem is ondertussen al van start gegaan in 
Japan en ligt nu op de tafel van het Europees Parlement en de Raad. Het is 
namelijk zo dat het GHS universeel vastligt, maar dat er een aantal categorieën 
al dan niet kunnen geïmplementeerd worden door de verschillende landen. Dit 
noemt men de building block approach. De Europese Commissie heeft er voor 
gekozen om zo dicht mogelijk bij het huidige systeem te blijven. 

Wat zal er dan precies veranderen? Eerst en vooral worden de grenzen van een 
aantal bestaande categorieën herzien (bijvoorbeeld voor acute toxiciteit). Een 
aantal stoffen die nu niet toxisch zijn, zullen het wel worden. Uiteraard kan dit 
heel wat gevolgen hebben op onderliggende wetgevingen die daarvan gebruik 
maken, denken we maar aan de Seveso-richtlijn en de uitbatingsvergunningen.

Daarnaast worden de spelregels voor het indelen van preparaten (mengsels in 
het GHS-jargon) grondig gewijzigd. De bestaande werkwijze wordt vervangen 
door een duidelijk conservatiever (veel meer gevaarlijke preparaten dan vroeger) 
en daarenboven een veel moeilijker systeem, zeker voor kleinere bedrijven. 
essenscia plant een studiedag eind 2008 om dit onder de aandacht van de 
bedrijven te brengen.

Op dit ogenblik zitten we in volle eerste lezing in het Europees Parlement en de 
hoop is nog steeds levendig dat deze wetgeving in eerste lezing zal goedgekeurd 
worden. Zodoende zou er voldoende tijd zijn om de bedrijven klaar te stomen 
om het GHS in te voeren. De timing loopt immers samen met REACH. Deze 
CLP-wetgeving (classificatie, labelling en packaging) gaat normaal van start op 
1 december 2010, de deadline van de eerste registratiegolf en van het inzenden 
van de indeling en etikettering naar het Agentschap van alle chemische stoffen. 
Wat betreft mengsels of preparaten krijgen de bedrijven een extra periode om 
zich voor te bereiden, maar op 1 juni 2015 moet het huidige systeem volledig 
vervangen zijn. Gezien de moeilijkheidsgraad van de oefening is er dus wel nog 
wat werk aan de winkel.

2. Overzicht van de verschillende procédés voor de reiniging van metalen

Voor chemische reiniging en ontvetting bestaat er een ruime keuze aan 
chemische producten die in drie families ondergebracht kunnen worden:

• waterhoudende oplossingen 
• niet-gehalogeneerde organische oplosmiddelen 
• gehalogeneerde organische oplosmiddelen 

We maken een onderscheid tussen de volgende drie toepassingstechnieken:

• manueel of automatisch gebruik
• onderdompelen of verstuiven
• koude of warme toepassing 

We zullen in het bijzonder het procédé analyseren van gehalogeneerde organische 
oplosmiddelen.

2.1. Gehalogeneerde organische oplosmiddelen

Hierin vinden we voornamelijk de gechloreerde oplosmiddelen terug. Dit 
type oplosmiddel heeft een hoog reinigingsvermogen en staat toe om in één 
handeling het reinigen, spoelen en drogen uit te voeren. Deze producten bieden 
het voordeel dat ze onontvlambaar zijn en tot 50% van hun massa kunnen 
absorberen met onzuiverheden.

Het ontvetten van metalen met gechloreerde oplosmiddelen kan koud, warm of 
in stoomfase, door middel van onderdompelen of verstuiven gebeuren.

Het Europese verbruik van gechloreerde oplosmiddelen is in 30 jaar gedaald 
van 920.000 naar 220.000 T/jaar, onder meer door het verbod op de productie 
en het gebruik van producten als tetrachloorkoolstof en 1,1,1-trichloorethaan. 
Deze producten zijn zeer schadelijk voor de ozonlaag. Het striktere gebruik, de 
recyclage en het toepassen in gesloten kring hebben eveneens bijgedragen tot 
een vermindering van het gebruik.

Bij de gechloreerde oplosmiddelen voor het ontvetten van metalen vinden we 
trichloorethyleen (TRI) terug.

GEBRUIK VAN TRI (TRICHLOORETHYLEEN)  -------------------------
Voor de reiniging van metalen volgens de norm
EN 12921-4

1. Inleiding

De producenten van trichloorethyleen hebben een handvest ondertekend over het 
veilige gebruik van trichloorethyleen voor de reiniging van metalen. In dit artikel 
herhalen we de verschillende procédés voor reiniging van metalen, de impact 
op het milieu, de gezondheid en de actuele wetgeving. We zullen eveneens 
een beeld schetsen van de houding die de Belgische Kamer van Chemiehandel 
(BKCH) aanneemt bij zijn klanten ten opzichte van deze norm.

3. De effecten van gechloreerde oplosmiddelen en TRI op het milieu en de 
gezondheid 

Naast 1,1,1-trichloorethaan en koolstoftetrachloride, met een halveringstijd van 
2 tot 10 jaar, hebben andere gechloreerde producten een zeer korte levensduur 
en vallen ze dus niet onder het Protocol van Montreal (bescherming van de 
ozonlaag). We herhalen dat beide producten niet langer geproduceerd of gebruikt 
mogen worden.

Sommige gechloreerde oplosmiddelen breken snel af, maar perchloorethyleen 
en TRI doen dit veel langzamer. Ieder lek moet dus worden vermeden en met 
zorg behandeld.

Recent onderzoek naar de giftigheid van TRI - vanuit gezondheidsperspectief 
– heeft geleid tot het feit dat het product heringedeeld is in categorie 2, 
“Kan kanker veroorzaken”, in plaats van categorie 3, “Kan onomkeerbare 
gevolgen veroorzaken”. De ECSA (European Chlorinated Solvent Association) 
vertegenwoordigt de producenten van gechloreerde oplosmiddelen en vindt niet 
dat de klassering correct is. Deze is immers gebaseerd op de blootstelling van 
proefdieren aan TRI, terwijl dit onmogelijk te extrapoleren is naar de mens. De 
ECSA zet zijn epidemiologische studies verder.

4. Voorbeelden en omschrijving van de types reinigingsmachines die 
gehalogeneerde oplosmiddelen gebruiken

We onderscheiden twee types machines: type 1 bevat de hermetische machines 
en type 2 de afgesloten machines met open kuipen.

4.1. Type 1 - Hermetische reinigingsmachines (Closed)

In deze familie machines maken we een onderscheid tussen de systemen met 
opvangcompartiment en machines met één enkel compartiment. Hieronder 
stellen we het schema voor van een systeem met opvangcompartiment. 

1: Monitoring punt

2: Koeling

3: Recuperatie-eenheid

actieve koolstof (ACRU)

4: Deur 2

5: Opvangkamer

6: Deur 1

7: Proceskamer

8: Interne lift

9: Tank spuitvloeistof

4.2. Type 2 - Afgesloten reinigingsmachine met open kuip

In deze familie machines maken we een onderscheid tussen afgesloten 
machines met open kuip en open machines. Hieronder geven we het schema 
van een afgesloten machine weer.

1: Recuperatie-eenheid actieve koolstof (ACRU)

2: Kokers luchtuitlaat

3: Behuizing

4: Ventilatiebox

5: Condensbak

6: Stoomzone

7: Kookbak

8: Vloeistof onderdompeling

9: Waterscheider

5. Beveiliging van machines die gechloreerde oplosmiddelen gebruiken 
volgens de norm EN 12921-4

De norm schrijft voor machines van type 1 en 2 de volgende verplichte 
beveiligingselementen voor:

• lijst van significante gevaren 
• veiligheidsvoorschriften en/of -maatregelen
• nazicht van de veiligheidsvoorschriften en/of -maatregelen
• instructies voor plaatsing, gebruik en onderhoud 

2.2. Welke keuze maken 

• In ieder geval dient de voorkeur uit te gaan naar een automatische toepassing.  
 In het veilig gebruik van schoonmaakmachines voor industriële onderdelen  
 hebben de Europese normen het statuut van Belgische norm gekregen in  
 2005.

 EN 12921-1- Algemene eisen 
 EN 12921-2- Machines die gebruik maken van op water gebaseerde vloeistoffen 
 EN 12921-3- Machines die gebruik maken van ontvlambare oplosmiddelen
 EN 12921-4- Machines die gebruik maken van gehalogeneerde oplosmiddelen

• Indien de technische omstandigheden dit toelaten, zal de voorkeur uitgaan  
 naar op water gebaseerde oplossingen.

• Als oplossingen op waterbasis niet mogelijk zijn, wordt gekozen voor  
 gechloreerde oplosmiddelen, mits naleving van de norm EN 12921-4. We  
 bevelen het gebruik van gesloten machines aan.

• Het gebruik van ontvlambare oplosmiddelen valt te overwegen als de  
 risico’s op brand en ontploffing volledig onder controle zijn.
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REACH  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemical Substances

Wellicht heeft iedereen reeds behoorlijk wat informatie gekregen betreffende 
REACH (cfr. Chemic News n°2), maar de gevolgen die dit Europese reglement 
zal hebben op de eigen firma blijven nogal onduidelijk. Daarom is het goed de 
betekenis van dit letterwoord nog eens te verduidelijken. Alle gevolgen van de 
regeling kunnen uitgelegd worden aan de hand van deze vijf woorden.

De regeling richt zich tot alle actoren in de wereld van de chemie: invoerders, 
producenten, gebruikers, distributeurs en handelaars. Men weet hoezeer de 
chemie in alle aspecten van het economische landschap voorkomt. Quasi 
alle industrietakken, alle ambachten doen vroeg of laat beroep op chemische 
producten. Deze alomtegenwoordigheid is zeker een van de redenen van 
het bestaan van de REACH-reglementering, die tot doel heeft de mens en 
de omgeving te vrijwaren van eventueel overmatig gebruik van schadelijke 
chemicaliën.   

Kortom, alle chemische stoffen moeten geregistreerd worden, inclusief hun 
toepassingen, opdat de evaluatiestudies kunnen bepalen of ze al dan niet mogen 
ingezet worden in deze of gene toepassing. Het woord “Authorisation” brengt 
met zich mee dat bepaalde stoffen of toepassingen kunnen uitgesloten worden. 

De Belgische Kamer van Chemiehandel (BKCH) is een actor die maar al te 
goed weet hoezeer de economie van ons land doordrongen is door chemie. 
De uitgebreide waaier van onze klantenkring bevestigt ons dat REACH een 
werkelijke uitdaging voor de industrie betekent. 

Wij houden ons onder andere bezig met het updaten van de kennis van onze 
klanten, de downstream users. Zijn ze zich wel bewust van alle consequenties 
van de REACH-regeling? We moeten eveneens vermijden dat onze klanten 
bedolven worden onder een hoop vragenlijsten van hun verschillende 
toeleveranciers. REACH vraagt vanwege de distributeurs (= tussenpersonen) dat 
zij de producenten (stroomopwaarts) informeren over de toepassingen van hun 
klanten (stroomafwaarts). Daar de klant toch de keuze heeft zich te bevoorraden 
bij verschillende leveranciers, en dit soms voor gelijkaardige producten, kan het 
zijn dat een gebruiker van een stof een gelijkaardige vragenlijst zal ontvangen 
van meerdere bevoorraders.

De BKCH heeft een interne commissie REACH samengesteld die deze problemen 
nauwgezet opvolgt. Dit om haar leden-distributeurs de mogelijkheid te bieden 
de nodige informatie te verstrekken aan hun eigen klanten. Verder is de FECC 
(Fédération Européenne du Commerce Chimique), in samenwerking met CEFIC, 
bezig met de opmaak van een procedure en een vragenlijst, zo eenvoudig en 
volledig  mogelijk, maar met een globale aanpak die digitaal te verwerken zal 
zijn. Dit zou moeten in voege treden vóór 1 juni 2008, wanneer de Preregistratie 
van de stoffen zal aanvangen. 

Ondertussen zouden wij onze klanten de volgende raad willen geven: begin met 
het opstellen van een inventaris van alle aangekochte producten:

• commerciële naam
• leverancier
• naam van de chemische stof 
• hoeveelheid
• toepassing

Inderdaad, de toepassing zal gevraagd worden in het document van FECC/
CEFIC. Een toepassing van een chemische stof die niet zou vermeld worden 
gedurende de registratie kan tot gevolg hebben dat die eenvoudigweg verboden 
wordt op Europees niveau. 
Geen gegevens = geen markt!

Dit zal zeker veel tijd besparen wanneer de aanvragen van de leveranciers zullen 
toestromen.

GHS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globally Harmonised System

Naast de nieuwe Europese wetgeving op de chemische stoffen (REACH) komt 
er als kers op de taart een nieuwe werkwijze om chemicaliën en preparaten in 
te delen en te etiketteren. Dit systeem, waarvan al grappend wel eens gezegd 
wordt dat het niet globaal is, en al helemaal niet geharmoniseerd, zal uiteindelijk 
wereldwijd gebruikt worden om stoffen en mengsels te gaan indelen en te 
etiketteren. Na een eerste lancering van het idee op de top van Rio in 1992 en 
nogmaals in Johannesburg in 2002 wordt het nu toch echt menens. Het paarse 
boek GHS (= Globally Harmonised System) van de Verenigde Naties wordt het 
nieuwe, wereldwijd gebruikte systeem.

Een fantastische zaak als iedere stof wereldwijd dezelfde indeling en etiketten 
zal krijgen, maar er zitten toch wel een aantal addertjes onder het gras. Eerst 
en vooral heeft men de vrije keuze om een aantal gevaarscategorieën al dan 
niet te implementeren. Als één land het wel doet en een ander niet, kunnen we 
moeilijk nog van globalisatie spreken. Ook de transfer van de bestaande, officiële 
(Europese) indelingen naar GHS-indelingen kunnen voor de nodige discussies 
zorgen.

Het toekomstige, wereldwijde systeem is ondertussen al van start gegaan in 
Japan en ligt nu op de tafel van het Europees Parlement en de Raad. Het is 
namelijk zo dat het GHS universeel vastligt, maar dat er een aantal categorieën 
al dan niet kunnen geïmplementeerd worden door de verschillende landen. Dit 
noemt men de building block approach. De Europese Commissie heeft er voor 
gekozen om zo dicht mogelijk bij het huidige systeem te blijven. 

Wat zal er dan precies veranderen? Eerst en vooral worden de grenzen van een 
aantal bestaande categorieën herzien (bijvoorbeeld voor acute toxiciteit). Een 
aantal stoffen die nu niet toxisch zijn, zullen het wel worden. Uiteraard kan dit 
heel wat gevolgen hebben op onderliggende wetgevingen die daarvan gebruik 
maken, denken we maar aan de Seveso-richtlijn en de uitbatingsvergunningen.

Daarnaast worden de spelregels voor het indelen van preparaten (mengsels in 
het GHS-jargon) grondig gewijzigd. De bestaande werkwijze wordt vervangen 
door een duidelijk conservatiever (veel meer gevaarlijke preparaten dan vroeger) 
en daarenboven een veel moeilijker systeem, zeker voor kleinere bedrijven. 
essenscia plant een studiedag eind 2008 om dit onder de aandacht van de 
bedrijven te brengen.

Op dit ogenblik zitten we in volle eerste lezing in het Europees Parlement en de 
hoop is nog steeds levendig dat deze wetgeving in eerste lezing zal goedgekeurd 
worden. Zodoende zou er voldoende tijd zijn om de bedrijven klaar te stomen 
om het GHS in te voeren. De timing loopt immers samen met REACH. Deze 
CLP-wetgeving (classificatie, labelling en packaging) gaat normaal van start op 
1 december 2010, de deadline van de eerste registratiegolf en van het inzenden 
van de indeling en etikettering naar het Agentschap van alle chemische stoffen. 
Wat betreft mengsels of preparaten krijgen de bedrijven een extra periode om 
zich voor te bereiden, maar op 1 juni 2015 moet het huidige systeem volledig 
vervangen zijn. Gezien de moeilijkheidsgraad van de oefening is er dus wel nog 
wat werk aan de winkel.

2. Overzicht van de verschillende procédés voor de reiniging van metalen

Voor chemische reiniging en ontvetting bestaat er een ruime keuze aan 
chemische producten die in drie families ondergebracht kunnen worden:

• waterhoudende oplossingen 
• niet-gehalogeneerde organische oplosmiddelen 
• gehalogeneerde organische oplosmiddelen 

We maken een onderscheid tussen de volgende drie toepassingstechnieken:

• manueel of automatisch gebruik
• onderdompelen of verstuiven
• koude of warme toepassing 

We zullen in het bijzonder het procédé analyseren van gehalogeneerde organische 
oplosmiddelen.

2.1. Gehalogeneerde organische oplosmiddelen

Hierin vinden we voornamelijk de gechloreerde oplosmiddelen terug. Dit 
type oplosmiddel heeft een hoog reinigingsvermogen en staat toe om in één 
handeling het reinigen, spoelen en drogen uit te voeren. Deze producten bieden 
het voordeel dat ze onontvlambaar zijn en tot 50% van hun massa kunnen 
absorberen met onzuiverheden.

Het ontvetten van metalen met gechloreerde oplosmiddelen kan koud, warm of 
in stoomfase, door middel van onderdompelen of verstuiven gebeuren.

Het Europese verbruik van gechloreerde oplosmiddelen is in 30 jaar gedaald 
van 920.000 naar 220.000 T/jaar, onder meer door het verbod op de productie 
en het gebruik van producten als tetrachloorkoolstof en 1,1,1-trichloorethaan. 
Deze producten zijn zeer schadelijk voor de ozonlaag. Het striktere gebruik, de 
recyclage en het toepassen in gesloten kring hebben eveneens bijgedragen tot 
een vermindering van het gebruik.

Bij de gechloreerde oplosmiddelen voor het ontvetten van metalen vinden we 
trichloorethyleen (TRI) terug.

GEBRUIK VAN TRI (TRICHLOORETHYLEEN)  -------------------------
Voor de reiniging van metalen volgens de norm
EN 12921-4

1. Inleiding

De producenten van trichloorethyleen hebben een handvest ondertekend over het 
veilige gebruik van trichloorethyleen voor de reiniging van metalen. In dit artikel 
herhalen we de verschillende procédés voor reiniging van metalen, de impact 
op het milieu, de gezondheid en de actuele wetgeving. We zullen eveneens 
een beeld schetsen van de houding die de Belgische Kamer van Chemiehandel 
(BKCH) aanneemt bij zijn klanten ten opzichte van deze norm.

3. De effecten van gechloreerde oplosmiddelen en TRI op het milieu en de 
gezondheid 

Naast 1,1,1-trichloorethaan en koolstoftetrachloride, met een halveringstijd van 
2 tot 10 jaar, hebben andere gechloreerde producten een zeer korte levensduur 
en vallen ze dus niet onder het Protocol van Montreal (bescherming van de 
ozonlaag). We herhalen dat beide producten niet langer geproduceerd of gebruikt 
mogen worden.

Sommige gechloreerde oplosmiddelen breken snel af, maar perchloorethyleen 
en TRI doen dit veel langzamer. Ieder lek moet dus worden vermeden en met 
zorg behandeld.

Recent onderzoek naar de giftigheid van TRI - vanuit gezondheidsperspectief 
– heeft geleid tot het feit dat het product heringedeeld is in categorie 2, 
“Kan kanker veroorzaken”, in plaats van categorie 3, “Kan onomkeerbare 
gevolgen veroorzaken”. De ECSA (European Chlorinated Solvent Association) 
vertegenwoordigt de producenten van gechloreerde oplosmiddelen en vindt niet 
dat de klassering correct is. Deze is immers gebaseerd op de blootstelling van 
proefdieren aan TRI, terwijl dit onmogelijk te extrapoleren is naar de mens. De 
ECSA zet zijn epidemiologische studies verder.

4. Voorbeelden en omschrijving van de types reinigingsmachines die 
gehalogeneerde oplosmiddelen gebruiken

We onderscheiden twee types machines: type 1 bevat de hermetische machines 
en type 2 de afgesloten machines met open kuipen.

4.1. Type 1 - Hermetische reinigingsmachines (Closed)

In deze familie machines maken we een onderscheid tussen de systemen met 
opvangcompartiment en machines met één enkel compartiment. Hieronder 
stellen we het schema voor van een systeem met opvangcompartiment. 

1: Monitoring punt

2: Koeling

3: Recuperatie-eenheid

actieve koolstof (ACRU)

4: Deur 2

5: Opvangkamer

6: Deur 1

7: Proceskamer

8: Interne lift

9: Tank spuitvloeistof

4.2. Type 2 - Afgesloten reinigingsmachine met open kuip

In deze familie machines maken we een onderscheid tussen afgesloten 
machines met open kuip en open machines. Hieronder geven we het schema 
van een afgesloten machine weer.

1: Recuperatie-eenheid actieve koolstof (ACRU)

2: Kokers luchtuitlaat

3: Behuizing

4: Ventilatiebox

5: Condensbak

6: Stoomzone

7: Kookbak

8: Vloeistof onderdompeling

9: Waterscheider

5. Beveiliging van machines die gechloreerde oplosmiddelen gebruiken 
volgens de norm EN 12921-4

De norm schrijft voor machines van type 1 en 2 de volgende verplichte 
beveiligingselementen voor:

• lijst van significante gevaren 
• veiligheidsvoorschriften en/of -maatregelen
• nazicht van de veiligheidsvoorschriften en/of -maatregelen
• instructies voor plaatsing, gebruik en onderhoud 

2.2. Welke keuze maken 

• In ieder geval dient de voorkeur uit te gaan naar een automatische toepassing.  
 In het veilig gebruik van schoonmaakmachines voor industriële onderdelen  
 hebben de Europese normen het statuut van Belgische norm gekregen in  
 2005.

 EN 12921-1- Algemene eisen 
 EN 12921-2- Machines die gebruik maken van op water gebaseerde vloeistoffen 
 EN 12921-3- Machines die gebruik maken van ontvlambare oplosmiddelen
 EN 12921-4- Machines die gebruik maken van gehalogeneerde oplosmiddelen

• Indien de technische omstandigheden dit toelaten, zal de voorkeur uitgaan  
 naar op water gebaseerde oplossingen.

• Als oplossingen op waterbasis niet mogelijk zijn, wordt gekozen voor  
 gechloreerde oplosmiddelen, mits naleving van de norm EN 12921-4. We  
 bevelen het gebruik van gesloten machines aan.

• Het gebruik van ontvlambare oplosmiddelen valt te overwegen als de  
 risico’s op brand en ontploffing volledig onder controle zijn.
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BKCH, UW PARTNER IN RESPONSIBLE CARE  ---------------------------------------------------------------------------------------------
De nieuwe editie van Chemic News beschrijft het hoofddoel van de Belgische Kamer van Chemiehandel: u ervan 
verzekeren dat uw bevoorradingen, stock en distributie van chemische producten op een betrouwbare wijze 
worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gezondheid, milieu en veiligheid. Dit 
overstijgt de relatie met de eindgebruiker; het is tevens een bewijs dat onze bedrijven geëngageerd zijn naar onze 
werknemers en gemeenschappen toe.

In dit nummer informeren wij u tevens over de opvolging van enkele dossiers, zoals de verplichtingen bij het 
op de markt brengen van biociden, de geleidelijke invoering van het Global Harmonised System (GHS) en de 
verschillende stadia van de REACH-implementatie. Daarnaast snijden we een meer technisch onderwerp aan: 
we geven een overzicht van de veiligheidsmaatregelen die aanbevolen worden bij het gebruik van trichlorethyleen 
voor de reiniging van metalen.

Om het werk van onze leden met betrekking tot het beheer van gevaarlijke stoffen (SAFE-project) kracht bij te 
zetten, werken wij samen met de Universiteit van Gent. Enkele laatstejaars maken een studie omtrent de kosten 
gelinkt aan de uitrusting van onze sites en de opleiding van ons personeel.

De BKCH speelt een zeer belangrijke rol in de verbetering van het imago van de chemische industrie, in het 
bijzonder het ganse leveringsproces waarbij het naleven van de Responsible Care-principes primordiaal is.

Veel leesplezier 
Michel Vandermeiren - Voorzitter

BIOCIDEN EN DISTRIBUTIE  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De wet definieert een biocide als volgt: een actieve substantie en/of een samenstelling die een of meerdere actieve 
substanties bevat onder dezelfde vorm als ze wordt geleverd aan de gebruiker en die tot doel heeft om schadelijke 
stoffen te vernietigen, te onderdrukken of hen onschadelijk te maken, om de werking ervan te voorkomen of om 
deze tegen te gaan door middel van een chemisch of biologisch actief bestanddeel. De leden van de BKCH worden 
rechtstreeks geconfronteerd met deze wetgeving bij de distributie van een groot aantal producten waarvan hun 
toepassing vaak afwijkend is. Maar de wet is de wet. Inderdaad, het K.B. van 22 mei 2003 ziet toe op het gebruik 
en het op de markt brengen van biociden. Als distributeur zullen we hier enkel het deelgebied omschrijven dat ons 
aanbelangt: het op de Belgische markt brengen van een goedgekeurde biocide.

In de praktijk zegt het K.B. het volgende:

In eerste instantie is het belangrijk om het type biocide, waarover men spreekt te definiëren.

Wat betreft de algemene* biociden is er niets speciaals of niets supplementairs waarmee we rekening moeten 
houden bij de distributie van chemische producten.

Voor de biociden van klasse A** daarentegen moet er sprake zijn van een geregistreerde verkoper en/of een 
gebruiker die officieel erkend is bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Aangezien de voorwaarden 
van inschrijving behoorlijk veeleisend zijn, is een heel specifieke opleiding voorzien aan de Landbouwfaculteit 
van Gembloux: +/- 1 week cursus, €1000 en twee examens (enkel als het schriftelijk examen met vrucht wordt 
beëindigd, mag de deelnemer zich mondeling verdedigen voor de vertegenwoordigers van de drie betreffende 
ministeries). Laten we even opmerken dat er minstens een lid van het leidinggevende personeel moet voldoen 
aan de eisen opgelegd door het K.B. van 2003. Van zodra de erkenning wordt verleend, overhandigt de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid een verkoopsnummer. Het is slechts vanaf dit moment dat de distributeur 
wettelijk zijn biocide van klasse A mag verkopen, en dan nog enkel aan klanten die eveneens aan de vereiste 
kwaliteiten voldoen – dat ook zij ingeschreven verkopers of erkende gebruikers zijn. Een administratieve en 
specifieke informatieve procedure gaat van start vanaf de eerste levering. 

We vermelden eveneens de begrippen “speciaal ingeschreven verkoper” en “speciaal erkende gebruiker” voor vijf 
relatief zeldzame producten waarvoor een specifieke erkenning, anders dan de erkenning klasse A, nodig is.

Om een beetje soepel te kunnen inspelen op het K.B. heeft de wetgever twee uitzonderingen voorzien:

• Voor de professionele gebruiker, met enkel en alleen gebruik binnen het bedrijf, voor zover het type 
 van activiteit werd opgenomen in het ministerieel besluit (huidige M.B. van 6 maart 2002). 
 Personen die genieten van deze uitzondering mogen in geen enkel geval de beoogde producten  
 gebruiken voor derden.
• Voor de persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van een privé-zwembad en dit enkel  voor  
 ontsmettingsmiddelen voor het zwembadwater.

We merken ook op dat er bij de opslag van biociden van klasse A bepaalde regels moeten gerespecteerd worden: 
een alleenstaand lokaal, buiten de gebouwen waar mensen of dieren in verblijven, op slot, met op de deur de 
melding “gif” en het pictogram met een doodshoofd op.

Dit is een zeer beknopt overzicht dat voor elke afzonderlijke case aangevuld dient te worden, zeker in het geval 
van schoonmaakbedrijven.

* bijlage 1 reglement CE 2032/2003 van 4 november 2003
** kijk ook op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - biociden

6. Een verantwoordelijke houding van de vereniging voor producenten van 
gechloreerde oplosmiddelen ECSA en de Belgische Kamer van Chemiehandel 
(BKCH)

De producenten van trichloorethyleen hebben een handvest ondertekend 
voor een veilig gebruik van gechloreerde oplosmiddelen voor de ontvetting 
van metalen. Dit handvest moet erop toezien dat de regels van goede praktijk 
(Stewardship) doorheen de volledige supply chain worden toegepast. Het werd 
uitgewerkt in overleg met de Europese Commissie en de lidstaten die de risico’s 
willen beheersen rond het gebruik van trichloorethyleen voor het ontvetten van 
metalen, met als basis de risicoanalyse van de EU.

De ondertekenaars komen overeen:

• de plaatsing en het gebruik van reinigingsmachines type 1, hermetisch  
 (Closed), voorop te stellen. 
• aan de verdelers van de machines te vragen om eindgebruikers in te lichten over  
 dit handvest en hen voldoende te informeren over de hermetische systemen en  
 het belang van deze keuze bij de reiniging van metalen met trichloorethyleen.

De leden van de BKCH zullen hun verantwoordelijkheid opnemen op het vlak 
van informatieverlening en ondersteuning van hun klanten, via technische fiches, 
veiligheidsinformatiebladen en andere initiatieven van de Responsible Care- en 
Product Stewardship-verantwoordelijken.

PROJECT SAFE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onze samenwerking met de Hogeschool Gent

Sinds geruime tijd verdiept de Belgische Kamer van Chemiehandel zich in de 
diverse regelgevingen – opgelegd door uiteenlopende instanties – die te maken 
hebben met veiligheid, milieu en het behandelen van gevaarlijke stoffen. De 
BKCH ondersteunt de maatregelen die de veiligheid kunnen verhogen en die 
het milieu gunstig beïnvloeden. Onze commissies overleggen op regelmatige 
tijdstippen en wisselen kennis en ervaring uit. Onze leden spannen zich al jaren 
in om nauwkeurig te beantwoorden aan deze regelgevingen.

Gezien de verscheidenheid aan producten en verpakkingen en het grote 
aantal leverpunten (ruim 95% van de afnemers) speelt de distributeur hierin 
een belangrijke rol. Klanten en producenten leggen op dit vlak ook meer 
verantwoordelijkheid bij de distributie. Voor de distributeur resulteert dit in extra 
inspanningen die logischerwijze bepaalde kosten met zich meebrengen; kosten 
die dikwijls verborgen zitten in verschillende aspecten van de bedrijfsvoering.

Onze Kamer wilde een duidelijker beeld krijgen van deze kosten en heeft daarom 
het SAFE-project in het leven geroepen. We vergelijken de totale kosten met een 
ijsberg: een groot deel van de kosten ziet men niet of is niet direct aantoonbaar, 
maar... ze zijn er wel.

Vanuit onze ervaring hebben we de regels opgelijst waaraan een distributeur 
moet voldoen bij de handel in gevaarlijke producten. 8 bedrijven hebben 
in samenspraak met hun veiligheidsverantwoordelijken en hun financiële 
specialisten geprobeerd om al die kosten zo nauwkeurig mogelijk uit te drukken 
in €/MT. Een interessante maar niet altijd voor de hand liggende oefening; temeer 
daar het vertrouwelijke karakter van de cijfers het niet mogelijk maakt om overleg 
met elkaar te plegen. Alle resultaten worden strikt confidentieel behandeld.

Aangezien we toch graag tot een benchmark binnen onze sector zouden 
willen komen, zijn we op zoek gegaan naar een onafhankelijke instantie die 
toch voldoende professionaliteit aan de dag kon leggen. Dit bracht ons bij de 
Hogeschool Gent, lid van de associatie Universiteit Gent. 

Na een korte voorstelling van ons project en onze doelstellingen hadden we de 
verantwoordelijken van de Hogeschool gewonnen voor ons project. 

4 studenten zullen met behulp van 2 coördinatoren hun afstudeerwerk maken 
in 8 van onze aangesloten distributiebedrijven. Belangrijk is dat de Hogeschool 
de problematiek zowel wil benaderen vanuit milieugericht als vanuit financieel 
oogpunt. De studenten zijn laatstejaars milieumanagement en accountancy.

Ze zullen alle deelnemende bedrijven bezoeken en een kritische analyse maken 
van de diverse inspanningen inzake veiligheid en milieu en de reële kosten die 
daarmee gepaard gaan voor de distributeur. Ook tijdens dit onderzoek wordt alles 
in het werk gesteld om het vertrouwelijke karakter van de cijfers te waarborgen.

Wij kijken als BKCH uit naar de resultaten van dit onderzoek. Wij zullen zeker niet 
nalaten u verder op de hoogte te houden van dit project.

In juni (einde van het schooljaar) zullen de studenten hun resultaten verdedigen 
voor een jury die samengesteld is uit een aantal docenten en vertegenwoordigers 
van onze Kamer.

ACTIVITEITEN VAN DE BELGISCHE KAMER VAN 
CHEMIEHANDEL  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De BKCH heeft dit jaar al enkele zeer geslaagde activiteiten achter de rug. 

Op 9 april 2008 hadden wij onze lunchcauserie met als gastspreker de heer 
Peter Vanden Houte, Chief Economist van ING Belgium. De heer Vanden Houte 
gaf ons een zeer interessante uiteenzetting over de kredietpolitiek en de gevolgen 
voor de financiële markten. Hierbij werden ook de grondstoffenmarkten en het 
effect van de dollar op onze Europese economie toegelicht. De heer Vanden 
Houte gaf ons eveneens zijn visie op de huidige evolutie van de aandelen en de 
valutamarkten en de verwachte evolutie naar het einde van 2008. 

Deze lunchcauserieën worden een 5-tal keer per jaar georganiseerd waarop 
onze leden worden uitgenodigd. Via interessante sprekers willen wij onze leden 
informeren over actuele thema’s.

Op 25 april 2008 stond ons jaarlijks bedrijfsbezoek op het programma. Dit jaar 
was Katoen Natie aan de beurt. Katoen Natie heeft de voorbije jaren enorm 
geïnvesteerd om niet enkel opslag, maar ook “total solutions” aan te bieden aan 
producenten en distributeurs van chemische producten. Op linkeroever hebben 
we naast de opslaglocaties de verschillende installaties bezocht om te sorteren, 
te zeven, te granuleren, af te vullen en speciale compounds te produceren in 
opdracht van de klant. Nadien hebben we de gelegenheid gehad om te zien 
dat Katoen Natie niet enkel een succesvol bedrijf is, maar ook een hart heeft 
voor kunst. Na een geleid bezoek aan een unieke kunstcollectie hadden we 
de gelegenheid om tijdens een prachtige walking dinner uitvoerig na te praten 
met de commerciële verantwoordelijken van Katoen Natie. Onze deelnemende 
leden waren dan ook unaniem enthousiast over dit bedrijfsbezoek en voor 
verschillende van onze leden was het zeker interessant om een duidelijk beeld te 
krijgen van wat Katoen Natie allemaal kan.

Op 21 mei 2008 staat onze Algemene Vergadering op de agenda. Vrijdag 19 
en zaterdag 20 september 2008 hebben wij dan ons jaarlijks terugkerende 
Weekend van de Chemie. Al diegenen die reeds aanwezig waren (inclusief de 
partners), willen deze activiteit zeker niet missen. Aan onze leden, noteer de 
datum alvast in jullie agenda .

Zij die wensen lid te worden van onze dynamische Kamer kunnen steeds terecht 
bij onze secretarissen, de heren Jacques Declercq en/of Freddy Ovart.


