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WEEKEND VAN DE CHEMIE, 19 - 20 SEPTEMBER 2008  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het Weekend van de Chemie werd dit jaar namens de BKCH georganiseerd en 
gesponsord door Azelis Benelux NV (Sibeco) die de oude Hanzestad Brugge als 
locatie had uitgezocht. Rond 12 uur werden de leden, met of zonder hun partner, 
ontvangen in één van de meest schitterende hotels, het Kempinski-hotel, in 
vroegere tijden een paleis, annex klooster. 

Na een heerlijke lunch (oorspronkelijk bedoeld zonder wijn, maar ja…) hield 
voorzitter Michel Vandermeiren een welkomstwoord en kreeg onze recent 
benoemde secretaris-generaal, alsmede webmaster,  Patrick Delahaye, de kans 
om de nieuwe website onder de aandacht van de leden te brengen.

Voor de wat lichtere kost van de middag bracht prof. Herman Pleij, gesponsord 
door Prayon Benelux, een voordracht over de cultuurverschillen tussen Belgen 
en Nederlanders. Een spannend uitgangspunt waar iedereen eens goed voor 
ging zitten. Het feit dat prof. Pleij Nederlander is, werd al snel duidelijk door de 
uitstekende manier waarop hij bepaalde karakteristieken van de Nederlanders 
kon neerzetten. Ondanks het feit dat hij een eredoctoraat van de Brusselse 
universiteit heeft en in Leuven college heeft gegeven, was zijn kennis van de 
kenmerken van de Belgen (c.q. Vlamingen) enigszins teleurstellend. Afin, we 
hebben hartelijk gelachen en hij heeft allen een heerlijk uur bezorgd.

Hierna togen we met ons allen naar Brouwerij De Brugse Zot waar we een 
langdurige rondleiding kregen, zeker voor degenen die al vroeg zin hadden in 
een pintje. Deze brouwerij is één van de oudste nog werkende brouwerijen waar 
op ambachtelijke manier een smaakvol biertje wordt gebrouwen. 

‘s Avonds werd een eersteklas diner geserveerd waarbij gelukkig deze keer 
de wijn rijkelijk mocht vloeien! Onze onbezoldigde stand-upcomedian Patrick 
Delahaye zorgde voor een meesterlijk ad hoc vertaling in het Frans van de 
voordracht van professor Pleij. Hij verwekte minstens zoveel lachsalvo’s als de 
voornoemde professor.

De verdere uren van de zeer geslaagde avond werden ingevuld door een 
up-to-date spelende band op wiens muziek de meeste gasten nog eens hun 
swingkwaliteiten konden tonen. Daarna vulde de hardcore weer de bar, maar 
hierover geen details.

Op een stralende warme zaterdag werd in groepen een stadsrondleiding 
georganiseerd. Het is altijd een plezier om door het prachtige Brugge te lopen, 
waar, ondanks de horden toeristen, een enorme rust vanuit gaat. Het is weer 
overduidelijk waarom Brugge in het werelderfgoed van de Unesco is opgenomen. 
Barbecue lunch als afscheid vond plaats in het restaurant van Hotel De Pauw.

We kijken terug op een zeer geslaagd Weekend van de Chemie en danken Azelis 
Benelux NV voor hun uiterst kundige en gezellige organisatie. Bravo!
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VOORWOORD  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In dit vierde nummer van Chemic News wens ik u even te herinneren aan het commitment dat de Belgische Kamer 
van Chemiehandel heeft genomen om het programma Responsible Care toe te passen als gedragscode bij de 
aankoop, de behandeling en bewerking, de opslag en het transport van gevaarlijke goederen.

Het doel bestaat erin het imago van de chemie verder te verbeteren en dit te koppelen aan een professionele, 
vertrouwenswaardige activiteit. Het Responsible Care-programma is gebaseerd op 8 basisprincipes en wij 
nodigen u dan ook graag uit om het artikel, opgenomen in deze uitgave van Chemic News, te raadplegen.

Als Belgische Kamer van Chemiehandel hebben wij ons geëngageerd om het Responsible Care-programma aan 
te passen aan de laatste normen, opgelegd door de ICCTA (International Council of Chemical Trade Associations). 
Tijdens onze driemaandelijkse commissievergaderingen in de loop van 2009 zal een specifieke werkgroep zich 
toeleggen op het communiceren van de details. Reeds nu moeten we de aandacht vestigen op drie belangrijke 
elementen. Inderdaad, er zal aan de leden een specifiek engagement gevraagd worden, namelijk:

 • het aanstellen van een Responsible Care-coördinator binnen het bedrijf;
 • een verificatie door een externe auditor aangaande de toepassing van de Responsible Care-principes;
 • jaarlijks de performance indicatoren Responsible Care rapporteren.

Dit programma betekent vooral het volgen van een gedragscode binnen onze bedrijven. Dit kan voor sommigen 
van ons een belangrijke investering lijken. We zijn er nochtans van overtuigd dat de voordelen die we eruit kunnen 
halen een positief rendement kunnen betekenen daar deze gebaseerd zijn op onze competenties en de ernstige 
aanpak in onze sector. In het belang van de continuïteit van de distributiesector hopen wij op uw steun voor dit 
Responsible Care-programma. 

Wij willen daarnaast nog uw aandacht vestigen op het feit dat tijdens ons laatste 
Weekend van de Chemie onze nieuwe website als communicatiemiddel werd 
voorgesteld. Hier zult u op een constante manier op de hoogte gehouden worden van 
de activiteiten en nieuwsbrieven in verband met de BKCH. Meer informatie vindt u op 
www.bkch-cbcc.be.

Ten slotte, dit is de laatste editie van 2008 en in naam van het BKCH wens ik jullie prettige eindejaarsfeesten  
en een succesvol 2009 toe. 

Michel Vandermeiren - Voorzitter 

RESPONSIBLE CARE  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsible Care is een gedragscode die het vertrouwen in de chemische nijverheid en distributie ondersteunt en 
zo onze levensstandaard en -kwaliteit verbetert. Op internationaal niveau is de code gebaseerd op het Responsible 
Care-programma 2005 van de ICCTA (= International Council of Chemical Trade Associations). Ook de Belgische 
Kamer van Chemiehandel heeft dit programma onderschreven.

Volgens de 8 basisprincipes van Responsible Care zal het bedrijf:

 • handelen volgens alle wettelijke regelingen en relevante gedragscodes;
 • al het mogelijke doen opdat zijn activiteiten geen onnodige risico’s met zich meebrengen voor werknemers, 

klanten, de samenleving of het milieu;
 • schriftelijke documentatie onderhouden van de bedrijfsactiviteiten en er zich van verzekeren dat het beleid 

inzake gezondheid, veiligheid en milieu voldoet aan de eisen van het Responsible Care-programma en 
integraal deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie;

 • relevante informatie betreffende gezondheid, veiligheid en milieu voorzien op producten en activiteiten naar 
werknemers, klanten en het publiek;

 • al het mogelijke doen opdat alle werknemers op de hoogte zijn van hun engagement naar Responsible Care 
en de nodige opleidingen voorzien om de doelstellingen naar gezondheid, veiligheid en milieu te kunnen 
realiseren;

 • noodplannen opstellen en onderhouden;
 • ernaar streven die activiteiten die de kwaliteit van het eigen bedrijf verbeteren, te ondersteunen en het bewustzijn 

van alle betrokkenen inzake gezondheid, veiligheid en milieu in de bedrijfsvoering te ondersteunen;
 • de omgeving op de hoogte houden van de activiteiten en reageren op eventuele bezorgdheid. 

Naast de basisprincipes engageren de leden zich ook om:

 • een coördinator aan te stellen;
 • het Responsible Care-programma door een derde partij te laten verifiëren;
 • jaarlijks performance indicators te rapporteren.

Het aanpassen van het Responsible Care-programma van de Belgische Kamer van Chemiehandel wordt in 
de volgende commissievergaderingen besproken. Begin 2009 is er een ledenvergadering gepland om deze 
aanpassing toe te lichten.

Voor meer informatie kan u steeds de website van de International Council of Chemical Trade Associations 
raadplegen op www.iccta.org.
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SLEUTELROL 
VAN DE CHEMISCHE DISTRIBUTEURS 
BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN REACH  ------------------------------------------------
De eerste fase van uitvoering van de REACH-reglementering ging van start 
op 1 juni 2008: de registratie van chemische substanties die geproduceerd 
of geïmporteerd worden in hoeveelheden groter dan 1 ton. Dit is de 
preregistratieperiode, een overgangsperiode waarin bedrijven hun chemische 
substanties zonder verplichting kunnen preregistreren. De preregistratie laat 
bedrijven toe andere bedrijven, die dezelfde chemische substanties registreren, 
te contacteren ten einde data en informatie uit te wisselen met het doel om tot 
een gezamenlijke introductie te komen.

De FECC houdt haar leden geïnformeerd over het laatste nieuws aangaande 
REACH. De recentste informaties vanwege de Europese Commissie en de 
European Chemicals Agency (ECHA) worden meegedeeld. Deze informatie is 
toegespitst op het preregistratiewerk en de ontwikkelingen in het IT-systeem van 
REACH. In deze context heeft de FECC testsessies uitgevoerd met het IT-systeem 
en heeft bepaalde nadelen van het systeem meegedeeld aan de ECHA.

Er bestaat geen enkele twijfel dat de chemische distributie een belangrijke 
rol zal spelen in de implementatie van REACH. Aangezien REACH een goede 
doorstroming van informatie vraagt, spelen de chemische distributeurs een 
cruciale rol in de supply chain, namelijk tussen producent en gebruiker. FECC 
werkt actief samen met CEFIC en de gebruikers ten einde de communicatie in 
de supply chain te harmoniseren. Zo werden en worden standaardprocessen 
voorgesteld om het werk van de leden te vergemakkelijken en om in Europa op 
een geharmoniseerde manier samen te werken.

Vergeleken met producenten, hebben chemische distributeurs vaak een 
uitgebreider productengamma. FECC schat dat de Europese distributie 
producten levert aan meer dan 1 miljoen gebruikers. De federatie heeft een 
actieve verdedigingsrol in de REACH-reglementering, namelijk in aspecten 
als een eerlijke kostenverdeling, de vereenvoudiging van communicatie en de 
registratiekosten. 

Het belang van de leden wordt door de FECC verdedigd bij de REACH Competent 
Authorities (CA)-vergadering, in de REACH-implementatieprojecten, alsook 
dankzij een nauwe samenwerking met de Europese Commissie en de ECHA. 
Al deze instanties erkennen de FECC en de chemische distributiesector als 
sleutelpartners voor de implementatie van REACH.

FECC helpt haar leden bij de voorbereidende activiteiten van REACH. De 
organisatie van seminaries, de ontwikkeling van hulpmiddelen en andere 
initiatieven zijn een steun voor bedrijven bij het succesvol uitvoeren van de 
nieuwe wettelijke eisen. 

FECC neemt ook deel aan meerdere gezamenlijke initiatieven met Europese 
organisaties zoals CEFIC, Businesseurope en de Downstream Users of 
Chemicals (DUCC). De coördinatie van de activiteiten ter verdediging van de 
belangen van alle industrieën betrokken in de supply chain verhoogt de impact 
op de verschillende autoriteiten.

FECC zal zich blijven inzetten in de komende jaren om de belangen van haar 
leden te verdedigen tijdens de verschillende reeds geplande rapporteringen. 
Ze verzekert de leden dat de noden van de chemische distributiesector zullen 
blijven opgevolgd worden tijdens de implementatie van REACH.

Hendrik Abma - Algemeen Directeur FECC

SIEF EN CONSORTIA  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substance Information Exchange Forum

De periode van de preregistratie loopt ten einde op 1 december 2008! De 
verschillende entiteiten die voor REACH in aanmerking komen (producenten, 
invoerders, exclusive representatives) moeten zich voorbereiden op een nieuwe 
belangrijke etappe in het registratieproces van de stoffen: de uitwisseling van 
gegevens in de schoot van de SIEFS en consortia. 

REACH introduceert de notie van verplichte deelname van de firma’s die voor 
een zelfde stof een aangifte hebben gedaan (preregistratie) in een forum van 
informatie-uitwisseling (SIEF). De objectieven zijn het delen van de beschikbare 
informatie om kosten te verminderen (verplicht wanneer er testen moeten 
uitgevoerd worden op gewervelde dieren), de harmonisatie van de classificatie 
en etikettering en de gemeenschappelijke inschrijving van een gedeelte van de 
gegevens van het registratiedossier.

Maar wat REACH niet organiseert, is de wijze waarop de deelnemers van 
een SIEF moeten samenwerken om hun verplichtingen na te gaan. REACH 
reglementeert evenmin de verschillende vormen van coöperatie. 

Er wordt dikwijls beweerd dat een consortium gevormd moet worden (of dat er 
een consortiumovereenkomst moet getekend worden) om de uitwisseling van 
de gegevens en de gemeenschappelijke inschrijving ervan te organiseren. Dit is 
niet het geval. Essentieel is dat SIEF en consortium twee verschillende begrippen 
zijn die men duidelijk moet onderscheiden. 

Een SIEF verenigt op bindende wijze en voor een periode van 11 jaar (2008-
2018) alle kandidaten in de preregistratie van een zelfde stof (en andere houders 
van gegevens, indien dit is aangeduid). Het vormen van een consortium is 
een vrijwillige daad, gemotiveerd door gezamenlijke kostenvermindering en 
onderhevig aan nauwkeurige voorschriften. Er is geen tijdslimiet aan verbonden. 
De deelnemers kunnen beslissen een consortium te vormen op gelijk welk 
moment in het REACH-proces. Er zijn nu reeds vele consortia opgericht die ook 
al operationeel zijn (vooral voor het merendeel van de stoffen met grote volumes). 
In een consortium moet men niet noodzakelijk alle deelnemers van een SIEF 
terugvinden. Men kan zelfs leden van verschillende SIEFS hergroeperen.

Wanneer een SIEF is opgesteld, moeten de leden verplicht samenwerken om 
te voldoen aan de eisen van het REACH-reglement. De coöperatievormen 
kunnen minimaal zijn (gebruik van informatica om tussen de verschillende 
leden te communiceren), maar ze kunnen evengoed meer gestructureerde 
en contractuele vormen innemen, zoals consortia, of nog andere vormen van 
samenwerking.

Niettemin is het aangeraden dat de deelnemers aan de hand van een contract 
of een simpele elektronische melding de belangrijkste regels schriftelijk zouden 
aanvaarden; regels die de uitwisseling van gegevens, het eigendom van de 
gezamenlijk uitgevoerde studies en de onder elkaar te verdelen kosten bepalen. 
Dit voorstel en de gekozen vorm van samenwerking kan vastgelegd worden door 
de deelnemers van de SIEF zelf of het kan bepaald worden door een derde partij 
in te roepen, zoals een beroepsfederatie, een staatsorganisme, een consultant, 
een advocaat of andere bevoegde dienstverleners. Er is nochtans geen enkele 
uitdrukkelijke vereiste dat een consortium moet opgesteld worden als wettelijke 
entiteit met een juridisch statuut.

ADR-WIJZIGINGEN 2009  ------------------------------------------------------------------------------------------
Op 1 januari 2009 zullen een aantal wijzigingen aangebracht worden aan het 
ADR-verdrag. Naar goede gewoonte wordt er voor de meeste wijzigingen een 
overgangsperiode voorzien tot en met 30 juni 2009. Maar hoe sneller men op 
de hoogte is van deze aangepaste reglementering, hoe makkelijker men ze kan 
omzetten in de praktijk. Vandaar dat we hier enkele belangrijke aanpassingen 
op een rijtje zetten aangaande de vermeldingen op het vervoersdocument, de 
veiligheidskaart en de uitrusting van het voertuig en de chauffeur.

Bij de algemene gegevens die volgens 5.4.1.1.1 (f) verplicht vermeld moeten 
worden op het vervoersdocument werd de volgende opmerking toegevoegd: 
“Voor gevaarlijke goederen vervat in machines of apparatuur die gespecificeerd 
zijn in het ADR, moet de vermelde hoeveelheid de totale hoeveelheid van de 
erin vervatte gevaarlijke goederen zijn in kilogram of in liter (al naargelang het 
geval)”.

Ook moet de tunnelbeperkingscode op het vervoersdocument toegevoegd 
worden in kolom (15) van tabel A van hoofdstuk 3.2, aan het einde van de 
productomschrijving en dit in hoofdletters en tussen haakjes. Dus na de 
verpakkingsgroep of na de etiketnummers, indien er geen verpakkingsgroep aan 
het product werd toegewezen (bv. UN 1098, allylalcohol, 6.1 (3), I, (C/D)). Deze 
wijziging is uiteraard ook van toepassing bij het vervoer van lege, ongereinigde 
omsluitingsmiddelen.

Het speciale voorschrift (ref. 5.4.1.1.10) betreffende de vrijstellingen die verband 
houden met de hoeveelheden die per transporteenheid vervoerd worden, 
wordt uit het ADR geschrapt. De vermelding “Vervoer waarbij de in 1.1.3.6 
voorgeschreven vrijstellingsgrenzen niet overschreden worden” mag dan ook 
niet meer op het vervoersdocument vermeld worden. Alle overige bepalingen 
betreffende deze vrijstelling blijven echter van toepassing.

Vanaf 1 januari 2009 wordt de enige veiligheidskaart in gebruik genomen: 
1 veiligheidskaart voor alle gevaarlijke goederen opgemaakt in een taal (of talen) 
die elk bemanningslid van het voertuig kan lezen en verstaan. Voor nationaal 
vervoer blijft momenteel nog altijd het KB van 9 maart 2003 van toepassing. 
Deze voorziet het gebruik van de taal in functie van de gewesten.

Vroeger was de afzender verantwoordelijk voor het bezorgen van de 
veiligheidskaarten, nu de vervoerder. Hij moet deze kaarten aan de bemanning 
van het voertuig bezorgen vóór het transport. Bovendien moet hij er zich van 
verzekeren dat elk lid van de betrokken bemanning deze richtlijnen begrijpt en in 
staat is om de instructies correct uit te voeren.

De nieuwe veiligheidskaart bestaat uit een vier pagina’s tellend model met de 
volgende inhoud: 

 • Pagina 1: maatregelen in het geval van een ongeval of noodsituatie.
 • Pagina 2 en 3: bijkomende richtlijnen over de gevaarlijke eigenschappen en 

de te nemen maatregelen al naargelang de omstandigheden.
 • Pagina 4: uitrusting voor persoonlijke en algemene bescherming.

Ten gevolge van de invoering van de enige veiligheidskaart worden ook enkele 
bepalingen aangaande de uitrusting van het voertuig en de chauffeur gewijzigd:

 Per voertuig: 
 • een stopblok
 • 2 uit zichzelf rechtopstaande waarschuwingstekens
 • vloeistof om de ogen te spoelen (niet vereist voor gevaarsetiketten nr. 1, 

1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 & 2.3)

 Per bemanningslid: 
 • een waarschuwingsvest (EN 471)
 • een draagbaar verlichtingsapparaat
 • een paar beschermende handschoenen
 • oogbescherming (bv. veiligheidsbril)

 Bijkomende uitrusting: 
 • voor gevaarsetiketten nr. 2.3 of 6.1 
   • een apparaat voor ademhalingsbescherming per bemanningslid
 • voor gevaarsetiketten nr. 3, 4.1, 4.3 8 en 9
   • een schop
   • rioolafsluiting
   • een recipiënt uit kunststof

Voor meer informatie aangaande deze en andere wijzigingen kan u altijd terecht 
bij de vzw Vereniging Voor Verkeersveiligheid (www.vzwverkeersveiligheid.
be). Dit opleidingsinstituut verstrekt o.a. ADR-opleidingen voor chauffeurs, 
bedienden en veiligheidsadviseurs alsook tal van andere transportopleidingen.

RESULTATEN VAN HET SAFE-PROJECT  ----------------------------------------
De Belgische Kamer van Chemiehandel heeft een studie uitgevoerd naar het 
kosteneffect van verscheidene regelgevingen op vlak van veiligheid, milieu 
en het behandelen van gevaarlijke stoffen, die wij voor deze studie hebben 
gedefinieerd als stoffen met R- en S-zinnen. Onze leden staan achter deze 
maatregelen en stellen alles in het werk om aan de voorschriften te voldoen. Al 
deze inspanningen brengen natuurlijk kosten met zich mee, kosten die niet altijd 
even zichtbaar zijn.

Bij de studie werd uitgegaan van 8 chemische distributeurs, actief in specialties 
en/of commodities. Om de confidentialiteit van de gegevens en de neutraliteit 
te waarborgen, hebben we gezocht naar een onafhankelijke partner die deze 
gegevens kon controleren en analyseren. Een geschikte partner vonden we in 
de Hogeschool Gent, lid van de associatie Universiteit Gent. 4 studenten van de 
afdelingen milieumanagement en accountancy-fiscaliteit (Justin Balliu, Eline De 
Rocker, Caroline Van de Maele en Thomas Vanhoucke) hebben met behulp van 
2 professoren (Romain Bleyaert en Danny Schepens) de bedrijven bezocht, de 
cijfers gecontroleerd en hun bevindingen gebundeld in hun eindwerk.

Uit de studie blijkt een duidelijk onderscheid tussen de bedrijven die commodity-
goederen verhandelen, al dan niet samen met specialties, en de bedrijven die 
louter specialties verhandelen.

De bedrijven die commodity-goederen distribueren, vertonen een vrij gelijklopend 
kostenpatroon inzake SAFE. De gemiddelde kost bedraagt hier €7,72/ton.

Bij de bedrijven die zich uitsluitend richten op de distributie van specialties, 
merken we meer verschillen op. De belangrijkste drivers zijn hier de samenstelling 
van het productenpakket en de hoeveelheden die worden verhandeld. Het 
rekenkundig gemiddelde van de SAFE-kost bedraagt €12,34/ton.

Deze studie heeft geen rekening gehouden met kosten die gerelateerd zijn 
aan kwaliteit, oriënterende bodemonderzoeken, brandverzekering, burgerlijke 
aansprakelijkheid, transportverzekering en bodemsaneringskosten.

Wat REACH betreft, werd bij deze studie enkel rekening gehouden met de 
huidige kosten voor het opvolgen van de wetgeving en enkele voorbereidingen. 
De kosten die samengaan met REACH zullen in de komende jaren de SAFE-kost 
nog aanzienlijk doen toenemen.

De gedetailleerde resultaten zijn ter beschikking gesteld bij de Hogeschool Gent 
en bij de secretaris-generaal van de BKCH. Omwille van de confidentialiteit van de 
gegevens en de Europese concurrentievoorschriften zijn zelfs de deelnemende 
bedrijven niet in het bezit van de gedetailleerde resultaten per bedrijf. 
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als een eerlijke kostenverdeling, de vereenvoudiging van communicatie en de 
registratiekosten. 

Het belang van de leden wordt door de FECC verdedigd bij de REACH Competent 
Authorities (CA)-vergadering, in de REACH-implementatieprojecten, alsook 
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Al deze instanties erkennen de FECC en de chemische distributiesector als 
sleutelpartners voor de implementatie van REACH.

FECC helpt haar leden bij de voorbereidende activiteiten van REACH. De 
organisatie van seminaries, de ontwikkeling van hulpmiddelen en andere 
initiatieven zijn een steun voor bedrijven bij het succesvol uitvoeren van de 
nieuwe wettelijke eisen. 

FECC neemt ook deel aan meerdere gezamenlijke initiatieven met Europese 
organisaties zoals CEFIC, Businesseurope en de Downstream Users of 
Chemicals (DUCC). De coördinatie van de activiteiten ter verdediging van de 
belangen van alle industrieën betrokken in de supply chain verhoogt de impact 
op de verschillende autoriteiten.

FECC zal zich blijven inzetten in de komende jaren om de belangen van haar 
leden te verdedigen tijdens de verschillende reeds geplande rapporteringen. 
Ze verzekert de leden dat de noden van de chemische distributiesector zullen 
blijven opgevolgd worden tijdens de implementatie van REACH.

Hendrik Abma - Algemeen Directeur FECC

SIEF EN CONSORTIA  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substance Information Exchange Forum

De periode van de preregistratie loopt ten einde op 1 december 2008! De 
verschillende entiteiten die voor REACH in aanmerking komen (producenten, 
invoerders, exclusive representatives) moeten zich voorbereiden op een nieuwe 
belangrijke etappe in het registratieproces van de stoffen: de uitwisseling van 
gegevens in de schoot van de SIEFS en consortia. 

REACH introduceert de notie van verplichte deelname van de firma’s die voor 
een zelfde stof een aangifte hebben gedaan (preregistratie) in een forum van 
informatie-uitwisseling (SIEF). De objectieven zijn het delen van de beschikbare 
informatie om kosten te verminderen (verplicht wanneer er testen moeten 
uitgevoerd worden op gewervelde dieren), de harmonisatie van de classificatie 
en etikettering en de gemeenschappelijke inschrijving van een gedeelte van de 
gegevens van het registratiedossier.

Maar wat REACH niet organiseert, is de wijze waarop de deelnemers van 
een SIEF moeten samenwerken om hun verplichtingen na te gaan. REACH 
reglementeert evenmin de verschillende vormen van coöperatie. 

Er wordt dikwijls beweerd dat een consortium gevormd moet worden (of dat er 
een consortiumovereenkomst moet getekend worden) om de uitwisseling van 
de gegevens en de gemeenschappelijke inschrijving ervan te organiseren. Dit is 
niet het geval. Essentieel is dat SIEF en consortium twee verschillende begrippen 
zijn die men duidelijk moet onderscheiden. 

Een SIEF verenigt op bindende wijze en voor een periode van 11 jaar (2008-
2018) alle kandidaten in de preregistratie van een zelfde stof (en andere houders 
van gegevens, indien dit is aangeduid). Het vormen van een consortium is 
een vrijwillige daad, gemotiveerd door gezamenlijke kostenvermindering en 
onderhevig aan nauwkeurige voorschriften. Er is geen tijdslimiet aan verbonden. 
De deelnemers kunnen beslissen een consortium te vormen op gelijk welk 
moment in het REACH-proces. Er zijn nu reeds vele consortia opgericht die ook 
al operationeel zijn (vooral voor het merendeel van de stoffen met grote volumes). 
In een consortium moet men niet noodzakelijk alle deelnemers van een SIEF 
terugvinden. Men kan zelfs leden van verschillende SIEFS hergroeperen.

Wanneer een SIEF is opgesteld, moeten de leden verplicht samenwerken om 
te voldoen aan de eisen van het REACH-reglement. De coöperatievormen 
kunnen minimaal zijn (gebruik van informatica om tussen de verschillende 
leden te communiceren), maar ze kunnen evengoed meer gestructureerde 
en contractuele vormen innemen, zoals consortia, of nog andere vormen van 
samenwerking.

Niettemin is het aangeraden dat de deelnemers aan de hand van een contract 
of een simpele elektronische melding de belangrijkste regels schriftelijk zouden 
aanvaarden; regels die de uitwisseling van gegevens, het eigendom van de 
gezamenlijk uitgevoerde studies en de onder elkaar te verdelen kosten bepalen. 
Dit voorstel en de gekozen vorm van samenwerking kan vastgelegd worden door 
de deelnemers van de SIEF zelf of het kan bepaald worden door een derde partij 
in te roepen, zoals een beroepsfederatie, een staatsorganisme, een consultant, 
een advocaat of andere bevoegde dienstverleners. Er is nochtans geen enkele 
uitdrukkelijke vereiste dat een consortium moet opgesteld worden als wettelijke 
entiteit met een juridisch statuut.

ADR-WIJZIGINGEN 2009  ------------------------------------------------------------------------------------------
Op 1 januari 2009 zullen een aantal wijzigingen aangebracht worden aan het 
ADR-verdrag. Naar goede gewoonte wordt er voor de meeste wijzigingen een 
overgangsperiode voorzien tot en met 30 juni 2009. Maar hoe sneller men op 
de hoogte is van deze aangepaste reglementering, hoe makkelijker men ze kan 
omzetten in de praktijk. Vandaar dat we hier enkele belangrijke aanpassingen 
op een rijtje zetten aangaande de vermeldingen op het vervoersdocument, de 
veiligheidskaart en de uitrusting van het voertuig en de chauffeur.

Bij de algemene gegevens die volgens 5.4.1.1.1 (f) verplicht vermeld moeten 
worden op het vervoersdocument werd de volgende opmerking toegevoegd: 
“Voor gevaarlijke goederen vervat in machines of apparatuur die gespecificeerd 
zijn in het ADR, moet de vermelde hoeveelheid de totale hoeveelheid van de 
erin vervatte gevaarlijke goederen zijn in kilogram of in liter (al naargelang het 
geval)”.

Ook moet de tunnelbeperkingscode op het vervoersdocument toegevoegd 
worden in kolom (15) van tabel A van hoofdstuk 3.2, aan het einde van de 
productomschrijving en dit in hoofdletters en tussen haakjes. Dus na de 
verpakkingsgroep of na de etiketnummers, indien er geen verpakkingsgroep aan 
het product werd toegewezen (bv. UN 1098, allylalcohol, 6.1 (3), I, (C/D)). Deze 
wijziging is uiteraard ook van toepassing bij het vervoer van lege, ongereinigde 
omsluitingsmiddelen.

Het speciale voorschrift (ref. 5.4.1.1.10) betreffende de vrijstellingen die verband 
houden met de hoeveelheden die per transporteenheid vervoerd worden, 
wordt uit het ADR geschrapt. De vermelding “Vervoer waarbij de in 1.1.3.6 
voorgeschreven vrijstellingsgrenzen niet overschreden worden” mag dan ook 
niet meer op het vervoersdocument vermeld worden. Alle overige bepalingen 
betreffende deze vrijstelling blijven echter van toepassing.

Vanaf 1 januari 2009 wordt de enige veiligheidskaart in gebruik genomen: 
1 veiligheidskaart voor alle gevaarlijke goederen opgemaakt in een taal (of talen) 
die elk bemanningslid van het voertuig kan lezen en verstaan. Voor nationaal 
vervoer blijft momenteel nog altijd het KB van 9 maart 2003 van toepassing. 
Deze voorziet het gebruik van de taal in functie van de gewesten.

Vroeger was de afzender verantwoordelijk voor het bezorgen van de 
veiligheidskaarten, nu de vervoerder. Hij moet deze kaarten aan de bemanning 
van het voertuig bezorgen vóór het transport. Bovendien moet hij er zich van 
verzekeren dat elk lid van de betrokken bemanning deze richtlijnen begrijpt en in 
staat is om de instructies correct uit te voeren.

De nieuwe veiligheidskaart bestaat uit een vier pagina’s tellend model met de 
volgende inhoud: 

 • Pagina 1: maatregelen in het geval van een ongeval of noodsituatie.
 • Pagina 2 en 3: bijkomende richtlijnen over de gevaarlijke eigenschappen en 

de te nemen maatregelen al naargelang de omstandigheden.
 • Pagina 4: uitrusting voor persoonlijke en algemene bescherming.

Ten gevolge van de invoering van de enige veiligheidskaart worden ook enkele 
bepalingen aangaande de uitrusting van het voertuig en de chauffeur gewijzigd:

 Per voertuig: 
 • een stopblok
 • 2 uit zichzelf rechtopstaande waarschuwingstekens
 • vloeistof om de ogen te spoelen (niet vereist voor gevaarsetiketten nr. 1, 

1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 & 2.3)

 Per bemanningslid: 
 • een waarschuwingsvest (EN 471)
 • een draagbaar verlichtingsapparaat
 • een paar beschermende handschoenen
 • oogbescherming (bv. veiligheidsbril)

 Bijkomende uitrusting: 
 • voor gevaarsetiketten nr. 2.3 of 6.1 
   • een apparaat voor ademhalingsbescherming per bemanningslid
 • voor gevaarsetiketten nr. 3, 4.1, 4.3 8 en 9
   • een schop
   • rioolafsluiting
   • een recipiënt uit kunststof

Voor meer informatie aangaande deze en andere wijzigingen kan u altijd terecht 
bij de vzw Vereniging Voor Verkeersveiligheid (www.vzwverkeersveiligheid.
be). Dit opleidingsinstituut verstrekt o.a. ADR-opleidingen voor chauffeurs, 
bedienden en veiligheidsadviseurs alsook tal van andere transportopleidingen.

RESULTATEN VAN HET SAFE-PROJECT  ----------------------------------------
De Belgische Kamer van Chemiehandel heeft een studie uitgevoerd naar het 
kosteneffect van verscheidene regelgevingen op vlak van veiligheid, milieu 
en het behandelen van gevaarlijke stoffen, die wij voor deze studie hebben 
gedefinieerd als stoffen met R- en S-zinnen. Onze leden staan achter deze 
maatregelen en stellen alles in het werk om aan de voorschriften te voldoen. Al 
deze inspanningen brengen natuurlijk kosten met zich mee, kosten die niet altijd 
even zichtbaar zijn.

Bij de studie werd uitgegaan van 8 chemische distributeurs, actief in specialties 
en/of commodities. Om de confidentialiteit van de gegevens en de neutraliteit 
te waarborgen, hebben we gezocht naar een onafhankelijke partner die deze 
gegevens kon controleren en analyseren. Een geschikte partner vonden we in 
de Hogeschool Gent, lid van de associatie Universiteit Gent. 4 studenten van de 
afdelingen milieumanagement en accountancy-fiscaliteit (Justin Balliu, Eline De 
Rocker, Caroline Van de Maele en Thomas Vanhoucke) hebben met behulp van 
2 professoren (Romain Bleyaert en Danny Schepens) de bedrijven bezocht, de 
cijfers gecontroleerd en hun bevindingen gebundeld in hun eindwerk.

Uit de studie blijkt een duidelijk onderscheid tussen de bedrijven die commodity-
goederen verhandelen, al dan niet samen met specialties, en de bedrijven die 
louter specialties verhandelen.

De bedrijven die commodity-goederen distribueren, vertonen een vrij gelijklopend 
kostenpatroon inzake SAFE. De gemiddelde kost bedraagt hier €7,72/ton.

Bij de bedrijven die zich uitsluitend richten op de distributie van specialties, 
merken we meer verschillen op. De belangrijkste drivers zijn hier de samenstelling 
van het productenpakket en de hoeveelheden die worden verhandeld. Het 
rekenkundig gemiddelde van de SAFE-kost bedraagt €12,34/ton.

Deze studie heeft geen rekening gehouden met kosten die gerelateerd zijn 
aan kwaliteit, oriënterende bodemonderzoeken, brandverzekering, burgerlijke 
aansprakelijkheid, transportverzekering en bodemsaneringskosten.

Wat REACH betreft, werd bij deze studie enkel rekening gehouden met de 
huidige kosten voor het opvolgen van de wetgeving en enkele voorbereidingen. 
De kosten die samengaan met REACH zullen in de komende jaren de SAFE-kost 
nog aanzienlijk doen toenemen.

De gedetailleerde resultaten zijn ter beschikking gesteld bij de Hogeschool Gent 
en bij de secretaris-generaal van de BKCH. Omwille van de confidentialiteit van de 
gegevens en de Europese concurrentievoorschriften zijn zelfs de deelnemende 
bedrijven niet in het bezit van de gedetailleerde resultaten per bedrijf. 
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WEEKEND VAN DE CHEMIE, 19 - 20 SEPTEMBER 2008  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het Weekend van de Chemie werd dit jaar namens de BKCH georganiseerd en 
gesponsord door Azelis Benelux NV (Sibeco) die de oude Hanzestad Brugge als 
locatie had uitgezocht. Rond 12 uur werden de leden, met of zonder hun partner, 
ontvangen in één van de meest schitterende hotels, het Kempinski-hotel, in 
vroegere tijden een paleis, annex klooster. 

Na een heerlijke lunch (oorspronkelijk bedoeld zonder wijn, maar ja…) hield 
voorzitter Michel Vandermeiren een welkomstwoord en kreeg onze recent 
benoemde secretaris-generaal, alsmede webmaster,  Patrick Delahaye, de kans 
om de nieuwe website onder de aandacht van de leden te brengen.

Voor de wat lichtere kost van de middag bracht prof. Herman Pleij, gesponsord 
door Prayon Benelux, een voordracht over de cultuurverschillen tussen Belgen 
en Nederlanders. Een spannend uitgangspunt waar iedereen eens goed voor 
ging zitten. Het feit dat prof. Pleij Nederlander is, werd al snel duidelijk door de 
uitstekende manier waarop hij bepaalde karakteristieken van de Nederlanders 
kon neerzetten. Ondanks het feit dat hij een eredoctoraat van de Brusselse 
universiteit heeft en in Leuven college heeft gegeven, was zijn kennis van de 
kenmerken van de Belgen (c.q. Vlamingen) enigszins teleurstellend. Afin, we 
hebben hartelijk gelachen en hij heeft allen een heerlijk uur bezorgd.

Hierna togen we met ons allen naar Brouwerij De Brugse Zot waar we een 
langdurige rondleiding kregen, zeker voor degenen die al vroeg zin hadden in 
een pintje. Deze brouwerij is één van de oudste nog werkende brouwerijen waar 
op ambachtelijke manier een smaakvol biertje wordt gebrouwen. 

‘s Avonds werd een eersteklas diner geserveerd waarbij gelukkig deze keer 
de wijn rijkelijk mocht vloeien! Onze onbezoldigde stand-upcomedian Patrick 
Delahaye zorgde voor een meesterlijk ad hoc vertaling in het Frans van de 
voordracht van professor Pleij. Hij verwekte minstens zoveel lachsalvo’s als de 
voornoemde professor.

De verdere uren van de zeer geslaagde avond werden ingevuld door een 
up-to-date spelende band op wiens muziek de meeste gasten nog eens hun 
swingkwaliteiten konden tonen. Daarna vulde de hardcore weer de bar, maar 
hierover geen details.

Op een stralende warme zaterdag werd in groepen een stadsrondleiding 
georganiseerd. Het is altijd een plezier om door het prachtige Brugge te lopen, 
waar, ondanks de horden toeristen, een enorme rust vanuit gaat. Het is weer 
overduidelijk waarom Brugge in het werelderfgoed van de Unesco is opgenomen. 
Barbecue lunch als afscheid vond plaats in het restaurant van Hotel De Pauw.

We kijken terug op een zeer geslaagd Weekend van de Chemie en danken Azelis 
Benelux NV voor hun uiterst kundige en gezellige organisatie. Bravo!

CHEMICCHEMIC NEWSUitgave van de Belgische Kamer van Chemiehandel

Nr. 4, november 2008

Uitgave van de Belgische Kamer van Chemiehandel

CHEMIC NEWS
Uitgave van de Belgische Kamer van Chemiehandel

In dit nummer:
• Responsible Care

• REACH
 Sleutelrol van de chemische
 distributeurs bij de 
 implementatie

• SIEF & consortia
 Substance Information
 Exchange Forum

• ADR-wijzigingen 2009

• Resultaten van het 
 SAFE-project

• Weekend van de Chemie

Maatschappelijke Zetel: essenscia - Diamant Building - A.Reyerslaan, 80 - 1030 Brussel
Verantwoordelijke uitgever: De Coster Wim

VOORWOORD  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In dit vierde nummer van Chemic News wens ik u even te herinneren aan het commitment dat de Belgische Kamer 
van Chemiehandel heeft genomen om het programma Responsible Care toe te passen als gedragscode bij de 
aankoop, de behandeling en bewerking, de opslag en het transport van gevaarlijke goederen.

Het doel bestaat erin het imago van de chemie verder te verbeteren en dit te koppelen aan een professionele, 
vertrouwenswaardige activiteit. Het Responsible Care-programma is gebaseerd op 8 basisprincipes en wij 
nodigen u dan ook graag uit om het artikel, opgenomen in deze uitgave van Chemic News, te raadplegen.

Als Belgische Kamer van Chemiehandel hebben wij ons geëngageerd om het Responsible Care-programma aan 
te passen aan de laatste normen, opgelegd door de ICCTA (International Council of Chemical Trade Associations). 
Tijdens onze driemaandelijkse commissievergaderingen in de loop van 2009 zal een specifieke werkgroep zich 
toeleggen op het communiceren van de details. Reeds nu moeten we de aandacht vestigen op drie belangrijke 
elementen. Inderdaad, er zal aan de leden een specifiek engagement gevraagd worden, namelijk:

 • het aanstellen van een Responsible Care-coördinator binnen het bedrijf;
 • een verificatie door een externe auditor aangaande de toepassing van de Responsible Care-principes;
 • jaarlijks de performance indicatoren Responsible Care rapporteren.

Dit programma betekent vooral het volgen van een gedragscode binnen onze bedrijven. Dit kan voor sommigen 
van ons een belangrijke investering lijken. We zijn er nochtans van overtuigd dat de voordelen die we eruit kunnen 
halen een positief rendement kunnen betekenen daar deze gebaseerd zijn op onze competenties en de ernstige 
aanpak in onze sector. In het belang van de continuïteit van de distributiesector hopen wij op uw steun voor dit 
Responsible Care-programma. 

Wij willen daarnaast nog uw aandacht vestigen op het feit dat tijdens ons laatste 
Weekend van de Chemie onze nieuwe website als communicatiemiddel werd 
voorgesteld. Hier zult u op een constante manier op de hoogte gehouden worden van 
de activiteiten en nieuwsbrieven in verband met de BKCH. Meer informatie vindt u op 
www.bkch-cbcc.be.

Ten slotte, dit is de laatste editie van 2008 en in naam van het BKCH wens ik jullie prettige eindejaarsfeesten  
en een succesvol 2009 toe. 

Michel Vandermeiren - Voorzitter 

RESPONSIBLE CARE  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsible Care is een gedragscode die het vertrouwen in de chemische nijverheid en distributie ondersteunt en 
zo onze levensstandaard en -kwaliteit verbetert. Op internationaal niveau is de code gebaseerd op het Responsible 
Care-programma 2005 van de ICCTA (= International Council of Chemical Trade Associations). Ook de Belgische 
Kamer van Chemiehandel heeft dit programma onderschreven.

Volgens de 8 basisprincipes van Responsible Care zal het bedrijf:

 • handelen volgens alle wettelijke regelingen en relevante gedragscodes;
 • al het mogelijke doen opdat zijn activiteiten geen onnodige risico’s met zich meebrengen voor werknemers, 

klanten, de samenleving of het milieu;
 • schriftelijke documentatie onderhouden van de bedrijfsactiviteiten en er zich van verzekeren dat het beleid 

inzake gezondheid, veiligheid en milieu voldoet aan de eisen van het Responsible Care-programma en 
integraal deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie;

 • relevante informatie betreffende gezondheid, veiligheid en milieu voorzien op producten en activiteiten naar 
werknemers, klanten en het publiek;

 • al het mogelijke doen opdat alle werknemers op de hoogte zijn van hun engagement naar Responsible Care 
en de nodige opleidingen voorzien om de doelstellingen naar gezondheid, veiligheid en milieu te kunnen 
realiseren;

 • noodplannen opstellen en onderhouden;
 • ernaar streven die activiteiten die de kwaliteit van het eigen bedrijf verbeteren, te ondersteunen en het bewustzijn 

van alle betrokkenen inzake gezondheid, veiligheid en milieu in de bedrijfsvoering te ondersteunen;
 • de omgeving op de hoogte houden van de activiteiten en reageren op eventuele bezorgdheid. 

Naast de basisprincipes engageren de leden zich ook om:

 • een coördinator aan te stellen;
 • het Responsible Care-programma door een derde partij te laten verifiëren;
 • jaarlijks performance indicators te rapporteren.

Het aanpassen van het Responsible Care-programma van de Belgische Kamer van Chemiehandel wordt in 
de volgende commissievergaderingen besproken. Begin 2009 is er een ledenvergadering gepland om deze 
aanpassing toe te lichten.

Voor meer informatie kan u steeds de website van de International Council of Chemical Trade Associations 
raadplegen op www.iccta.org.


