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WWW.BKCH-CBCC.BE  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met onze website willen wij informatie over de vereniging verspreiden, niet 
alleen over de realisaties van onze leden, maar ook over de economische wereld 
waarin onze specifieke activiteiten evolueren.

Een website is uiteraard toegankelijk voor iedereen. De bezoekers vinden er niet 
alleen gegevens over de BKCH, maar ook nieuws betreffende de distributie van 
chemische producten. Wij trachten informatie te publiceren die nauw aansluit 
bij onze dagelijkse job.

De website toont ook rubrieken die enkel en alleen toegankelijk zijn voor onze 
leden. Bij de algemene nieuwtjes voegen wij topics zoals beslissingen van de 
beheerraad, mededelingen van de FECC of nieuwe ontwikkelingen in het REACH-
verhaal. Wij publiceren ook de rapporten van de verschillende commissies. 

Indien mogelijk, zetten wij op de website documenten die de leden dan vrij 
kunnen raadplegen. Wanneer het document te volumineus is, geven wij een 
referentie naar de originele website.

Op dit moment komt de communicatie nog van één kant. Wij hopen toch dat de 
leden de gewoonte zullen krijgen ons ook informatie toe te sturen die andere leden 

In navolging van het bedrijfsbezoek aan Katoennatie vorig jaar, heeft onze Kamer 
dit jaar gekozen voor de Antwerpse haven. De haven is immers de uitgesproken 
chemiecluster waar elk van onze bedrijven mee te maken heeft. 

We werden ontvangen bij het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf waar de 
heer Xavier Vanrolleghem, Commercial Manager Antwerpse Chemische Cluster, 
ons een boeiende uiteenzetting gaf over de huidige en de toekomstige rol van 
de Antwerpse haven. De Antwerpse haven kent al jaren een sterke groei. In 
2008 werd 190 miljoen ton cargo verwerkt. Dit maakt van Antwerpen de 2de 
grootste haven van Europa, na Rotterdam. De Antwerpse haven is niet uitsluitend 
een laad- en loshaven, maar differentieert zich door de talrijke opslag- en 
behandelingsfuncties die binnen de havenregio ontstaan zijn. Dit maakt de haven 
ook zo belangrijk voor de chemiehandel.

Na een rondrit in de haven langs de belangrijkste terminals werden we door het 
Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf uitgenodigd op de lunch voor een toch 
wel uniek netwerk event met de haven. Meer dan 60 bedrijven actief in opslag, 
logistiek, verwerking,… zijn ingegaan op de gelegenheid om de Belgische Kamer 
voor Chemiehandel te ontmoeten. Al snel werden naamkaartjes uitgewisseld en 
er werden druk afspraken gemaakt om deze eerste contacten op te volgen. Onze 
Kamer biedt dienstverlenende bedrijven ook de kans om geassocieerd lid te 
worden om zo op de hoogte te blijven van onze activiteiten en nauwere banden 
aan te halen met onze leden/bedrijven.

van de vereniging kan interesseren. Wij zullen deze met veel plezier publiceren. 
Het doel van de BKCH is trouwens aan haar leden en hun medewerkers een site 
aan te bieden waar praktische informatie gemakkelijk te vinden is.

De Antwerpse haven staat niet stil; Antwerpen wil haar rol als wereldhaven nog 
versterken. Naast de plannen om de Schelde te verdiepen zijn er de nieuwe 
projecten op Linkeroever. In de namiddag hebben we ook nog het Deurganckdok 
bezocht van op de gloednieuwe PSA Noordzeeterminal 913. Dit Deurganckdok 
moet de haven in staat stellen de containercapaciteit (momenteel 8,7 miljoen 
TEU) te verdubbelen. Een volgend project dat op stapel staat, wordt het gebied 
van Saefthinghe. 

We zijn ervan overtuigd dat onze leden een betere kijk hebben gekregen op 
de Antwerpse haven en de belangrijke rol die het Gemeentelijk Autonoom 
Havenbedrijf vervult om de rol van Antwerpen binnen de Europese havens nog te 
versterken. Hoewel de Antwerpse haven ook de gevolgen van de economische 
crisis ondervindt (Q1 2009 = 30% minder dan Q1 2008), werkt ze zeker aan 
haar toekomst. Een van de cruciale activiteiten in de Antwerpse haven is zeker 
de chemie. Chemische bedrijven blijven investeren in Antwerpen omwille van de 
mogelijkheden die de haven en het hinterland bieden. Wanneer de chemische 
activiteit groeit, kunnen de Belgische chemiedistributeurs daar alleen maar beter 
van worden.

Namens het bestuur en onze leden willen wij het Havenbedrijf en in het 
bijzonder de heer Vanrolleghem en Berrit danken voor dit bijzonder geslaagd 
bedrijfsbezoek.

BEDRIJFSBEZOEK AAN DE ANTWERPSE HAVEN, 24 APRIL 2009  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BESTE LEDEN  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 is nog maar enkele maanden jong en de Kamer heeft haar onafhankelijkheid als vzw reeds bewezen. 
Inderdaad, de nieuwe statuten, die goedgekeurd werden tijdens de laatste algemene vergadering van 7 januari 
2009, werden al aangepast en zijn klaar voor publicatie. Ter herinnering, één van de grote wijzigingen was dat onze 
leden voortaan de vrije keuze hebben lid te worden van de BKCH zonder daarvoor eveneens te moeten toetreden 
tot essenscia. essenscia blijft natuurlijk onze bevoorrechte partner en wij raden onze leden tevens aan de relatie 
met essenscia voor hun specifieke behoeften verder te zetten. Daarenboven zijn wij gestart met de transfer van de 
boekhouding van essenscia naar een bedrijf voor boekhoudbeheer. 

Dankzij onze werkgroepen werden wij twee initiatieven rijker: het eerste initiatief slaat op de sociale aspecten, 
noodzakelijk in deze tijden van heronderhandeling van de sectorale akkoorden. Het andere initiatief heeft als 
focus de distributie van voedingsadditieven. Dit lag zeker bij de verwachtingen van onze leden, want bij de eerste 
vergaderingen hebben meer dan 14 bedrijven op de oproep gereageerd.

De implementatie van REACH gaat verder. Naast onze deelname aan verschillende FECC-vergaderingen en de 
validatie van de vragenlijsten op het SIEF-forum, hebben wij mevrouw Jeanine Ferreira Marques, lid van de REACH 
Competent Authorities voor de Belgische federale regering, onze bezorgdheid geuit om steun te krijgen voor 
onze visie wat betreft de vier laatste cijfers in het registratienummer van de SDS. Een mail werd dienaangaande 
gestuurd naar mevrouw Ferreira Marques.

De toetreding tot het Responsible Care®-programma is van start gegaan. Ik moedig diegenen aan die hun IOP-
documenten (Indices of Performance) nog niet zouden hebben ingediend, dit zo snel mogelijk te doen.

Het bedrijfsbezoek vond dit jaar plaats op 24 april 2009 bij het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf te Antwerpen 
met een bezoek aan de Noordzeeterminal.

Samengevat, een zeer actief begin van het jaar en een niet minder ambitieuze planning. 

Hoogachtend 

Michel Vandermeiren - Voorzitter 

RESULTAAT VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN 7 JANUARI 2009  ------------------------------------------------------------------------------
De BKCH werkt al een tijd aan de verbetering van de diensten voor haar leden. Hiervan getuigen de werking van de 
commissies, het project SAFE, de nieuwe website en het toenemend aantal nieuwe leden.

Om naar de toekomst toe ons nog meer 
toe te spitsen op onze kernactiviteit, nl. de 
distributie van chemicaliën, wil de BKCH 
een meer onafhankelijke koers gaan varen. 
Bepaalde (vooral nieuwe) leden hadden 
problemen met het verplichte lidmaatschap 
van essenscia om lid te kunnen worden 
van de BKCH. De voorzitter, Michel 
Vandermeiren, heeft op een buitengewone 
algemene vergadering voorgesteld aan de 
leden om de statuten dienaangaande te 
wijzigen. Er werden 18 geldige stemmen 
uitgebracht, waarvan 17 ja-stemmen en 1 
neestem. Als resultaat van deze stemming 
zal het voor de leden van de BKCH niet 
langer verplicht zijn om eveneens lid te zijn 
van de sectorfederatie essenscia. 

De BKCH wil als autonome organisatie 
naar de toekomst toe ook op een 
constructieve manier blijven samenwerken 
met essenscia, net als met het FECC, de 
Europese federatie voor de chemische 
distributie en het VHCP, de Nederlandse 
vereniging van chemiedistributeurs.
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in de bevoorradingsketen. Bovenaan stellen de producenten expositiescenario’s 
voor in functie van hun marktkennis en onderaan in de keten controleren de 
gebruikers of hun toepassingen wel degelijk zijn opgenomen. Een top/down 
approach die de enorme, zeer kostelijke, maar weinig productieve uitwisseling 
van gegevens tussen de verschillende actoren van de bevoorradingsketen 
vermijdt.

Het Descriptor System, in het leven geroepen door de ECHA, vormt de 
ruggengraat van het proces om deze objectieven te bereiken. Aan de hand 
van een korte, gestandaardiseerde methode kunnen de geïdentificeerde 
toepassingen verzameld, beschreven en overgebracht worden om de generic 
exposure scenarios op te stellen.

Welke methode? De marktdeelnemers bevestigen hun toepassingen aan de hand 
van vijf vooropgestelde lijsten (de descriptors) die verschillende categorieën 
samenvatten:

1/ descriptor voor de toepassingscategorieën (SU [Sector of Use] – lijst met 
22 elementen); 
2/ descriptor voor de bereidingswijzen (PC [Product category] – lijst met 39 
elementen);
3/ descriptor voor de productie- en toepassingsprocessen (PROC [Process 
category]– lijst met 20 elementen);
4/ descriptor voor de artikelen (AC [Article Category] – (houdt rekening met 
opzettelijke of onopzettelijke uitstoot van stoffen); 
5/ descriptor voor de impact op het leefmilieu (ERC [ Environmental release 
category]. Elke toepassing of gebruik zal dus geïdentificeerd worden door zijn 
generieke codes.

Meer details over de descriptoren vindt men op de volgende website :
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_
requirements_r12_en.pdf?vers=20_08_08.

In samenwerking met de FECC, neemt de BKCH actief deel aan het categoriseren 
van de toepassingen en het selecteren van de descriptoren die gelden voor alle 
sectoren van de distributie. Eenmaal vastgelegd, zullen de lijsten of de codes de 
basis vormen voor de exposure scenarios van ons beroep als distributeur.

ADR-WETGEVING 
WIJZIGINGEN VOOR 2009 ----------------------------------------------------------------------------------------

Voor het jaar 2009 zijn er een aantal wijzigingen ingevoerd in de ADR-wetgeving. 
Er geldt een algemene overgangsperiode tot 30/06/2009 waarbij dan de nieuwe 
wetgeving 2009 definitief van kracht wordt.

Uit de vele wijzigingen in deze nieuwe wetgeving informeren wij u over enkele 
belangrijke veranderingen voor de distributiesector.

1. Signalisatie etiketten bij bulk
 • Bij bulkcombinatie ADR + niet-ADR moeten blanco oranje borden vooraan 
  en achteraan en schilden met nummers op de zijkanten ter hoogte van 
  ADR-compartiment(en) aangebracht worden (art. 5.3.2.1.6).
 • De grote etiketten, oranje schilden en individuele cijfers mogen niet kunnen 
  loskomen bij brand of kantelen van het voertuig (art. 5.3.1.1.6 / 5.3.2.2.1 
  / 5.3.2.2.2). De schilden moeten aangepast zijn tegen 1/1/2010, terwijl 
  de etiketten tegen 1/7/2009 in orde moeten zijn. 
 • De etiketten mogen een relevante tekst bevatten zonder de voorgeschreven 
  vaste elementen te maskeren (art. 5.2.2.2.1.3).
 • Bij tanks met verschillende compartimenten moet de vermelde inhoud 
  gevolgd worden door de letter ‘S’ wanneer slingerschotten het 
  compartiment verdelen in afdelingen van maximum 7500L (art. 8.2.5.1). 
  Op deze manier is het duidelijk of de 20/80%-ladingsregel van toepassing is.

Vragen m.b.t. de distributie standaardactiviteit richten zich op het 
managementsysteem, ze verifiëren niet de hardware van de locaties op zich. De 
beoordeling van de locatie onderzoekt meer de installaties, zoals magazijnen en 
afvuleenheden, om zo een idee te vormen over het veiligheids-, gezondheids-, 
milieu- en kwaliteitsniveau van de locatie. Vragenlijsten 3 en 4 zijn vrijblijvend en 
enkel van toepassing indien de distributeur deze producten behandeld. Op http://
www.sqas.org/esad/index.html vindt u de volledige beschrijving, de vragenlijsten 
en een overzicht van de beoordeelde bedrijven terug. Kleinere bedrijven waarvoor 
ESAD II te omslachtig is, adviseren wij de Responsible Care®-principes op te 
nemen in hun ISO-kwaliteitssysteem. Op die manier wordt Responsible Care® 
ook beoordeeld tijdens uw ISO-audit.

In een bijeenkomst van alle RC-coördinators zal de start van het 
begeleidingsprogramma van de BKCH verder toegelicht worden. Responsible 
Care® is zo belangrijk voor onze sector dat wij ons als federatie niet kunnen 
veroorloven om hieraan niet de nodige aandacht te schenken. Wij willen de 
publieke opinie overtuigen dat wij op een verantwoorde manier met chemie 
bezig zijn. Meer info vindt u op www.responsiblecare.org en op onze website 
www.bkch-cbcc.be.

REACH - HET DESCRIPTOR SYSTEM
EEN DOELTREFFEND COMMUNICATIEMIDDEL 
VOOR DE CHEMISCHE INDUSTRIE?  ----------------------------------------------------
 
Praktisch gezien heeft REACH betrekking op de toepassing van chemische 
stoffen verhandeld op de Europese markt. Alléén de erkende toepassingen, 
vernoemd in het registratiedossier, zullen in acht genomen worden. Volgens het 
principe « no data, no market » brengt het niet vermelden van de toepassing in 
het registratiedossier de stopzetting van het commercialiseren van de stof voor 
deze toepassing met zich mee. Men begrijpt dus onmiddellijk hoe essentieel 
het is voor de toekomst van de beroepssectoren, zowel voor de leveranciers 
als voor de gebruikers, dat de toepassingen van een stof worden vernoemd in 
het dossier dat overgemaakt wordt aan de ECHA (European Chemical Agency). 
Een juiste en gestructureerde communicatiemethode tussen de verschillende 
marktdeelnemers is absoluut noodzakelijk om de gewenste objectieven te 
bereiken.

Voor stoffen boven de 10 ton/jaar/juridische entiteit en gedefinieerd als 
gevaarlijk, vraagt REACH om voor elk van de verschillende toepassingen 
blootstellingscenario’s en een risicobeheer op te stellen. Deze scenario’s zullen 
toegevoegd worden aan de Safety Data Sheets (SDS). Je kan begrijpen dat er ook 
beperkingen aan dit systeem verbonden zijn; de SDS worden echte boeken. 

Wetende wat er op het spel staat en in samenwerking met de ECHA, hebben 
producenten en invoerders, samen met associaties van fabrikanten, verdelers 
en downstream users, zich verenigd in een werkgroep met als doel de 
vereenvoudiging, de harmonisering en het categoriseren van het systeem op 
verschillende niveaus:
- het opmaken van modulaire en  generic exposure scenarios (GES) die in een 
breed gamma van toepassingen, markten en producten per activiteitssector 
kunnen ingezet worden;
- het verzamelen van de gegevens van de geïdentificeerde toepassingen, van de 
maatregelen voor het risicobeheer en de gebruiksvoorwaarden, die het opstellen 
van de GES toelaten;
- de oprichting van een vereenvoudigd en gestructureerd communicatiesysteem 

2. De veiligheidsadviseur moet het bestaan van een beveiligingsplan controleren 
 (art. 1.8.3).

3. Iedereen betrokken bij het vervoer van gevaarlijke goederen moet een opleiding
 krijgen in functie van zijn/haar taken, en dit vooraleer verantwoordelijkheid op
 te nemen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen
 (art 1.3.1).

4. Gevarenkaart
 • De schriftelijke richtlijnen van de gevarenkaart zullen uniform zijn en 
  dezelfde zijn voor alle producten. 
 • Deze zullen opgesteld zijn in een taal die door elk bemanningslid van het 
  voertuig gelezen en begrepen kan worden (België moet hiervoor het 
  KB, dat de schriftelijke richtlijnen in alle talen van de gebieden van de 
  reisweg verplicht, nog afschaffen). De bemanningsleden moeten zich via 
  deze richtlijnen informeren over de gevaren van de goederen die ze 
  vervoeren.
 • Deze richtlijnen moeten identiek zijn aan het gepubliceerde voorbeeld 
  (art. 5.4.3.4). Dit houdt in dat het voertuig van volgende bijkomende 
  uitrusting moet voorzien zijn: schop, rioolafdichting en opvangreservoir 
  in kunststof voor producten met klasse 3 -  4.1 - 4.3 - 8 en 9, alsook een 
  gasmasker bij vervoer van producten met klasse 2.3 of 6.1.
 • De gevarenkaart moet zich binnen handbereik in de cabine bevinden (art. 
  5.4.3.1).
 • De gevarenkaart moet door de vervoerder aan de chauffeur gegeven 
  worden (art. 5.4.3.2).

5. Tunnelcodes
 • De bevoegde overheid moet tegen 1/1/2010 ADR-tunnelcodes 
  (tunnelcategorie A tot E) aanbrengen aan tunnels (art. 1.9.5.1).
 • De vermelding van de tunnelbeperkingscodes op de documenten is 
  gewijzigd (art. 8.6.4).
 • Er komt een verplichte vermelding van de tunnelbeperkingscode in de 
  ADR-productbenaming (in hoofdletters) op de documenten, tenzij het 
  zeker is dat geen ADR-tunnel bij het vervoer zal gebruikt worden 
  (art. 5.4.1.1.1.k). Ter illustratie geven we een voorbeeld van een product: 
  UN 1098 ALLYLALCOHOL, 6.1 (3),I, (C/D). Dit betekent dat voor het 
  vervoer van dit product  in tanks de doorgang verboden is in tunnels van
  categorie C, D en E. Voor ander vervoer is de doorgang verboden in
  tunnels van categorie D en E.

AGENDA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 13 mei 2009: algemene vergadering met toespraak van de heer Hendrik
  Abma, directeur-generaal van de FECC: Responsible Care in European 
  Chemical Distribution
 • 17 juni 2009: commissievergadering
 • 30 juni 2009: driemaandelijkse ledenvergadering
 • 16 september 2009: commissievergadering
 • 25 september 2009: Weekend van de Chemie
 • 18 november 2009: driemaandelijkse ledenvergadering
 • 25 november 2009: commissievergadering

RESPONSIBLE CARE®

DE PRIORITEIT VAN DE BKCH IN 2009  ------------------------------------------

Dankzij de oprichting van het Responsible Care®-programma in 1985, wordt 
er positief gewerkt aan het imago van de chemische industrie. De bedrijven die 
het programma ondertekenen, verbinden zich ertoe om gezondheid, veiligheid 
en bescherming van het milieu continu in acht te nemen en hun activiteiten af 
te stemmen op het respect voor deze elementen. Het programma omvat vele 
domeinen die kunnen teruggebracht worden tot volgende principes:

BELEIDSPRINCIPES VAN RESPONSIBLE CARE®

• Een beleid voeren dat inzake veiligheid, gezondheid en leefmilieu conform 
 deze verbintenis is en een geïntegreerd deel uitmaakt van het bedrijfsbeleid. 
 De richtlijnen en codes van goede praktijk toepassen die gestalte geven 
 aan dit beleid. Erover waken dat dit beleid door alle medewerkers van de 
 onderneming gekend is en toegepast wordt.
• Acties ondernemen om de prestaties op het gebied van veiligheid, 
 bescherming van de gezondheid en van het leefmilieu voortdurend te 
 verbeteren.
• Over de nodige gegevens beschikken om de impact te evalueren van 
 haar processen, producten en activiteiten op het leefmilieu alsook op de 
 gezondheid en veiligheid van de bevolking, teneinde de mogelijke effecten 
 ervan te beheersen. Van tevoren de impact nagaan van nieuwe processen, 
 producten en activiteiten.
• Haar eigen personeel, en het personeel van derden, tewerkgesteld 
 in de onderneming, de nodige inlichtingen verstrekken over de aard en 
 karakteristieken van haar installaties, de daarin aangewende stoffen en de 
 mogelijke effecten op hun veiligheid en gezondheid. Haar eigen personeel 
 adequate beschermingsmaatregelen doen toepassen en aannemers ertoe 
 verplichten hetzelfde te doen.
• De nodige informatie geven (rechtstreeks of via de overheid) aan de 
 bevolking om haar toe te laten zich een oordeel te vormen over milieu-, 
 veiligheids- en gezondheidseffecten van de activiteiten van de onderneming. 
 Bereid zijn in te gaan op de uitingen van ongerustheid van de bevolking.
• Aan haar klanten de nodige adviezen verstrekken betreffende het omgaan 
 met, het gebruik van en het verwijderen na gebruik van de producten van 
 de onderneming.
• De noodzakelijke maatregelen nemen om ongevallen te vermijden en 
 de mogelijke gevolgen ervan te beperken. Medewerking verlenen aan 
 de overheid, bevoegd voor het opstellen van de overeenkomstige externe 
 maatregelen.
• Onderzoek bevorderen op het domein van de veiligheid, de gezondheid en 
 het leefmilieu.
• Overleg plegen met de overheid voor de ontwikkeling en de uitvoering van 
 maatregelen die de objectieven van deze verbintenis nastreven.
• De toepassing van deze principes bevorderen door, waar mogelijk, 
 ervaringen te delen met de andere ondernemingen die deze verbintenis 
 aangaan.
 

De BKCH heeft het RC-programma altijd ondersteund; er werden in het verleden 
reeds belangrijke initiatieven genomen, zoals bv. het opstellen van de code van 
goede praktijk bij bulkleveringen. Voor de raad van bestuur van de BKCH is 
Responsible Care® zo belangrijk dat het uitgeroepen werd tot prioriteit van 2009. 
Het naleven van de RC-principes zal een vereiste zijn voor elke aanvraag tot 
lidmaatschap. We hebben dan ook aan de CEO’s van al onze leden gevraagd de 
RC-principes opnieuw te ondertekenen en een RC-coördinator aan te duiden.

Om de geloofwaardigheid van het RC-programma te ondersteunen, is het 
aangewezen de principes door een derde partij te laten verifiëren. De voorkeur 
gaat hierbij naar ESAD II (European Single Assessment Document). ESAD is zeer 
geschikt voor het meten van de RC-principes van de distributeur. Daarenboven 
zijn de vragenlijsten opgebouwd volgens de principes van Responsible Care®. 
De audit is gebaseerd op vragenlijsten gerelateerd aan de activiteit van de 
onderneming.

 ACTIVITEIT AANTAL VRAGEN 

 1. Distributie standaardactiviteit 223 

 2. Beoordeling locatie 213 

 3. Gechloreerde oplosmiddelen 70 

 4. Voeding, cosmetica en pharma 215 

 TOTAAL 721 
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in de bevoorradingsketen. Bovenaan stellen de producenten expositiescenario’s 
voor in functie van hun marktkennis en onderaan in de keten controleren de 
gebruikers of hun toepassingen wel degelijk zijn opgenomen. Een top/down 
approach die de enorme, zeer kostelijke, maar weinig productieve uitwisseling 
van gegevens tussen de verschillende actoren van de bevoorradingsketen 
vermijdt.

Het Descriptor System, in het leven geroepen door de ECHA, vormt de 
ruggengraat van het proces om deze objectieven te bereiken. Aan de hand 
van een korte, gestandaardiseerde methode kunnen de geïdentificeerde 
toepassingen verzameld, beschreven en overgebracht worden om de generic 
exposure scenarios op te stellen.

Welke methode? De marktdeelnemers bevestigen hun toepassingen aan de hand 
van vijf vooropgestelde lijsten (de descriptors) die verschillende categorieën 
samenvatten:

1/ descriptor voor de toepassingscategorieën (SU [Sector of Use] – lijst met 
22 elementen); 
2/ descriptor voor de bereidingswijzen (PC [Product category] – lijst met 39 
elementen);
3/ descriptor voor de productie- en toepassingsprocessen (PROC [Process 
category]– lijst met 20 elementen);
4/ descriptor voor de artikelen (AC [Article Category] – (houdt rekening met 
opzettelijke of onopzettelijke uitstoot van stoffen); 
5/ descriptor voor de impact op het leefmilieu (ERC [ Environmental release 
category]. Elke toepassing of gebruik zal dus geïdentificeerd worden door zijn 
generieke codes.

Meer details over de descriptoren vindt men op de volgende website :
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_
requirements_r12_en.pdf?vers=20_08_08.

In samenwerking met de FECC, neemt de BKCH actief deel aan het categoriseren 
van de toepassingen en het selecteren van de descriptoren die gelden voor alle 
sectoren van de distributie. Eenmaal vastgelegd, zullen de lijsten of de codes de 
basis vormen voor de exposure scenarios van ons beroep als distributeur.

ADR-WETGEVING 
WIJZIGINGEN VOOR 2009 ----------------------------------------------------------------------------------------

Voor het jaar 2009 zijn er een aantal wijzigingen ingevoerd in de ADR-wetgeving. 
Er geldt een algemene overgangsperiode tot 30/06/2009 waarbij dan de nieuwe 
wetgeving 2009 definitief van kracht wordt.

Uit de vele wijzigingen in deze nieuwe wetgeving informeren wij u over enkele 
belangrijke veranderingen voor de distributiesector.

1. Signalisatie etiketten bij bulk
 • Bij bulkcombinatie ADR + niet-ADR moeten blanco oranje borden vooraan 
  en achteraan en schilden met nummers op de zijkanten ter hoogte van 
  ADR-compartiment(en) aangebracht worden (art. 5.3.2.1.6).
 • De grote etiketten, oranje schilden en individuele cijfers mogen niet kunnen 
  loskomen bij brand of kantelen van het voertuig (art. 5.3.1.1.6 / 5.3.2.2.1 
  / 5.3.2.2.2). De schilden moeten aangepast zijn tegen 1/1/2010, terwijl 
  de etiketten tegen 1/7/2009 in orde moeten zijn. 
 • De etiketten mogen een relevante tekst bevatten zonder de voorgeschreven 
  vaste elementen te maskeren (art. 5.2.2.2.1.3).
 • Bij tanks met verschillende compartimenten moet de vermelde inhoud 
  gevolgd worden door de letter ‘S’ wanneer slingerschotten het 
  compartiment verdelen in afdelingen van maximum 7500L (art. 8.2.5.1). 
  Op deze manier is het duidelijk of de 20/80%-ladingsregel van toepassing is.

Vragen m.b.t. de distributie standaardactiviteit richten zich op het 
managementsysteem, ze verifiëren niet de hardware van de locaties op zich. De 
beoordeling van de locatie onderzoekt meer de installaties, zoals magazijnen en 
afvuleenheden, om zo een idee te vormen over het veiligheids-, gezondheids-, 
milieu- en kwaliteitsniveau van de locatie. Vragenlijsten 3 en 4 zijn vrijblijvend en 
enkel van toepassing indien de distributeur deze producten behandeld. Op http://
www.sqas.org/esad/index.html vindt u de volledige beschrijving, de vragenlijsten 
en een overzicht van de beoordeelde bedrijven terug. Kleinere bedrijven waarvoor 
ESAD II te omslachtig is, adviseren wij de Responsible Care®-principes op te 
nemen in hun ISO-kwaliteitssysteem. Op die manier wordt Responsible Care® 
ook beoordeeld tijdens uw ISO-audit.

In een bijeenkomst van alle RC-coördinators zal de start van het 
begeleidingsprogramma van de BKCH verder toegelicht worden. Responsible 
Care® is zo belangrijk voor onze sector dat wij ons als federatie niet kunnen 
veroorloven om hieraan niet de nodige aandacht te schenken. Wij willen de 
publieke opinie overtuigen dat wij op een verantwoorde manier met chemie 
bezig zijn. Meer info vindt u op www.responsiblecare.org en op onze website 
www.bkch-cbcc.be.

REACH - HET DESCRIPTOR SYSTEM
EEN DOELTREFFEND COMMUNICATIEMIDDEL 
VOOR DE CHEMISCHE INDUSTRIE?  ----------------------------------------------------
 
Praktisch gezien heeft REACH betrekking op de toepassing van chemische 
stoffen verhandeld op de Europese markt. Alléén de erkende toepassingen, 
vernoemd in het registratiedossier, zullen in acht genomen worden. Volgens het 
principe « no data, no market » brengt het niet vermelden van de toepassing in 
het registratiedossier de stopzetting van het commercialiseren van de stof voor 
deze toepassing met zich mee. Men begrijpt dus onmiddellijk hoe essentieel 
het is voor de toekomst van de beroepssectoren, zowel voor de leveranciers 
als voor de gebruikers, dat de toepassingen van een stof worden vernoemd in 
het dossier dat overgemaakt wordt aan de ECHA (European Chemical Agency). 
Een juiste en gestructureerde communicatiemethode tussen de verschillende 
marktdeelnemers is absoluut noodzakelijk om de gewenste objectieven te 
bereiken.

Voor stoffen boven de 10 ton/jaar/juridische entiteit en gedefinieerd als 
gevaarlijk, vraagt REACH om voor elk van de verschillende toepassingen 
blootstellingscenario’s en een risicobeheer op te stellen. Deze scenario’s zullen 
toegevoegd worden aan de Safety Data Sheets (SDS). Je kan begrijpen dat er ook 
beperkingen aan dit systeem verbonden zijn; de SDS worden echte boeken. 

Wetende wat er op het spel staat en in samenwerking met de ECHA, hebben 
producenten en invoerders, samen met associaties van fabrikanten, verdelers 
en downstream users, zich verenigd in een werkgroep met als doel de 
vereenvoudiging, de harmonisering en het categoriseren van het systeem op 
verschillende niveaus:
- het opmaken van modulaire en  generic exposure scenarios (GES) die in een 
breed gamma van toepassingen, markten en producten per activiteitssector 
kunnen ingezet worden;
- het verzamelen van de gegevens van de geïdentificeerde toepassingen, van de 
maatregelen voor het risicobeheer en de gebruiksvoorwaarden, die het opstellen 
van de GES toelaten;
- de oprichting van een vereenvoudigd en gestructureerd communicatiesysteem 

2. De veiligheidsadviseur moet het bestaan van een beveiligingsplan controleren 
 (art. 1.8.3).

3. Iedereen betrokken bij het vervoer van gevaarlijke goederen moet een opleiding
 krijgen in functie van zijn/haar taken, en dit vooraleer verantwoordelijkheid op
 te nemen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen
 (art 1.3.1).

4. Gevarenkaart
 • De schriftelijke richtlijnen van de gevarenkaart zullen uniform zijn en 
  dezelfde zijn voor alle producten. 
 • Deze zullen opgesteld zijn in een taal die door elk bemanningslid van het 
  voertuig gelezen en begrepen kan worden (België moet hiervoor het 
  KB, dat de schriftelijke richtlijnen in alle talen van de gebieden van de 
  reisweg verplicht, nog afschaffen). De bemanningsleden moeten zich via 
  deze richtlijnen informeren over de gevaren van de goederen die ze 
  vervoeren.
 • Deze richtlijnen moeten identiek zijn aan het gepubliceerde voorbeeld 
  (art. 5.4.3.4). Dit houdt in dat het voertuig van volgende bijkomende 
  uitrusting moet voorzien zijn: schop, rioolafdichting en opvangreservoir 
  in kunststof voor producten met klasse 3 -  4.1 - 4.3 - 8 en 9, alsook een 
  gasmasker bij vervoer van producten met klasse 2.3 of 6.1.
 • De gevarenkaart moet zich binnen handbereik in de cabine bevinden (art. 
  5.4.3.1).
 • De gevarenkaart moet door de vervoerder aan de chauffeur gegeven 
  worden (art. 5.4.3.2).

5. Tunnelcodes
 • De bevoegde overheid moet tegen 1/1/2010 ADR-tunnelcodes 
  (tunnelcategorie A tot E) aanbrengen aan tunnels (art. 1.9.5.1).
 • De vermelding van de tunnelbeperkingscodes op de documenten is 
  gewijzigd (art. 8.6.4).
 • Er komt een verplichte vermelding van de tunnelbeperkingscode in de 
  ADR-productbenaming (in hoofdletters) op de documenten, tenzij het 
  zeker is dat geen ADR-tunnel bij het vervoer zal gebruikt worden 
  (art. 5.4.1.1.1.k). Ter illustratie geven we een voorbeeld van een product: 
  UN 1098 ALLYLALCOHOL, 6.1 (3),I, (C/D). Dit betekent dat voor het 
  vervoer van dit product  in tanks de doorgang verboden is in tunnels van
  categorie C, D en E. Voor ander vervoer is de doorgang verboden in
  tunnels van categorie D en E.

AGENDA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 13 mei 2009: algemene vergadering met toespraak van de heer Hendrik
  Abma, directeur-generaal van de FECC: Responsible Care in European 
  Chemical Distribution
 • 17 juni 2009: commissievergadering
 • 30 juni 2009: driemaandelijkse ledenvergadering
 • 16 september 2009: commissievergadering
 • 25 september 2009: Weekend van de Chemie
 • 18 november 2009: driemaandelijkse ledenvergadering
 • 25 november 2009: commissievergadering

RESPONSIBLE CARE®

DE PRIORITEIT VAN DE BKCH IN 2009  ------------------------------------------

Dankzij de oprichting van het Responsible Care®-programma in 1985, wordt 
er positief gewerkt aan het imago van de chemische industrie. De bedrijven die 
het programma ondertekenen, verbinden zich ertoe om gezondheid, veiligheid 
en bescherming van het milieu continu in acht te nemen en hun activiteiten af 
te stemmen op het respect voor deze elementen. Het programma omvat vele 
domeinen die kunnen teruggebracht worden tot volgende principes:

BELEIDSPRINCIPES VAN RESPONSIBLE CARE®

• Een beleid voeren dat inzake veiligheid, gezondheid en leefmilieu conform 
 deze verbintenis is en een geïntegreerd deel uitmaakt van het bedrijfsbeleid. 
 De richtlijnen en codes van goede praktijk toepassen die gestalte geven 
 aan dit beleid. Erover waken dat dit beleid door alle medewerkers van de 
 onderneming gekend is en toegepast wordt.
• Acties ondernemen om de prestaties op het gebied van veiligheid, 
 bescherming van de gezondheid en van het leefmilieu voortdurend te 
 verbeteren.
• Over de nodige gegevens beschikken om de impact te evalueren van 
 haar processen, producten en activiteiten op het leefmilieu alsook op de 
 gezondheid en veiligheid van de bevolking, teneinde de mogelijke effecten 
 ervan te beheersen. Van tevoren de impact nagaan van nieuwe processen, 
 producten en activiteiten.
• Haar eigen personeel, en het personeel van derden, tewerkgesteld 
 in de onderneming, de nodige inlichtingen verstrekken over de aard en 
 karakteristieken van haar installaties, de daarin aangewende stoffen en de 
 mogelijke effecten op hun veiligheid en gezondheid. Haar eigen personeel 
 adequate beschermingsmaatregelen doen toepassen en aannemers ertoe 
 verplichten hetzelfde te doen.
• De nodige informatie geven (rechtstreeks of via de overheid) aan de 
 bevolking om haar toe te laten zich een oordeel te vormen over milieu-, 
 veiligheids- en gezondheidseffecten van de activiteiten van de onderneming. 
 Bereid zijn in te gaan op de uitingen van ongerustheid van de bevolking.
• Aan haar klanten de nodige adviezen verstrekken betreffende het omgaan 
 met, het gebruik van en het verwijderen na gebruik van de producten van 
 de onderneming.
• De noodzakelijke maatregelen nemen om ongevallen te vermijden en 
 de mogelijke gevolgen ervan te beperken. Medewerking verlenen aan 
 de overheid, bevoegd voor het opstellen van de overeenkomstige externe 
 maatregelen.
• Onderzoek bevorderen op het domein van de veiligheid, de gezondheid en 
 het leefmilieu.
• Overleg plegen met de overheid voor de ontwikkeling en de uitvoering van 
 maatregelen die de objectieven van deze verbintenis nastreven.
• De toepassing van deze principes bevorderen door, waar mogelijk, 
 ervaringen te delen met de andere ondernemingen die deze verbintenis 
 aangaan.
 

De BKCH heeft het RC-programma altijd ondersteund; er werden in het verleden 
reeds belangrijke initiatieven genomen, zoals bv. het opstellen van de code van 
goede praktijk bij bulkleveringen. Voor de raad van bestuur van de BKCH is 
Responsible Care® zo belangrijk dat het uitgeroepen werd tot prioriteit van 2009. 
Het naleven van de RC-principes zal een vereiste zijn voor elke aanvraag tot 
lidmaatschap. We hebben dan ook aan de CEO’s van al onze leden gevraagd de 
RC-principes opnieuw te ondertekenen en een RC-coördinator aan te duiden.

Om de geloofwaardigheid van het RC-programma te ondersteunen, is het 
aangewezen de principes door een derde partij te laten verifiëren. De voorkeur 
gaat hierbij naar ESAD II (European Single Assessment Document). ESAD is zeer 
geschikt voor het meten van de RC-principes van de distributeur. Daarenboven 
zijn de vragenlijsten opgebouwd volgens de principes van Responsible Care®. 
De audit is gebaseerd op vragenlijsten gerelateerd aan de activiteit van de 
onderneming.

 ACTIVITEIT AANTAL VRAGEN 

 1. Distributie standaardactiviteit 223 

 2. Beoordeling locatie 213 

 3. Gechloreerde oplosmiddelen 70 

 4. Voeding, cosmetica en pharma 215 

 TOTAAL 721 
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WWW.BKCH-CBCC.BE  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met onze website willen wij informatie over de vereniging verspreiden, niet 
alleen over de realisaties van onze leden, maar ook over de economische wereld 
waarin onze specifieke activiteiten evolueren.

Een website is uiteraard toegankelijk voor iedereen. De bezoekers vinden er niet 
alleen gegevens over de BKCH, maar ook nieuws betreffende de distributie van 
chemische producten. Wij trachten informatie te publiceren die nauw aansluit 
bij onze dagelijkse job.

De website toont ook rubrieken die enkel en alleen toegankelijk zijn voor onze 
leden. Bij de algemene nieuwtjes voegen wij topics zoals beslissingen van de 
beheerraad, mededelingen van de FECC of nieuwe ontwikkelingen in het REACH-
verhaal. Wij publiceren ook de rapporten van de verschillende commissies. 

Indien mogelijk, zetten wij op de website documenten die de leden dan vrij 
kunnen raadplegen. Wanneer het document te volumineus is, geven wij een 
referentie naar de originele website.

Op dit moment komt de communicatie nog van één kant. Wij hopen toch dat de 
leden de gewoonte zullen krijgen ons ook informatie toe te sturen die andere leden 

In navolging van het bedrijfsbezoek aan Katoennatie vorig jaar, heeft onze Kamer 
dit jaar gekozen voor de Antwerpse haven. De haven is immers de uitgesproken 
chemiecluster waar elk van onze bedrijven mee te maken heeft. 

We werden ontvangen bij het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf waar de 
heer Xavier Vanrolleghem, Commercial Manager Antwerpse Chemische Cluster, 
ons een boeiende uiteenzetting gaf over de huidige en de toekomstige rol van 
de Antwerpse haven. De Antwerpse haven kent al jaren een sterke groei. In 
2008 werd 190 miljoen ton cargo verwerkt. Dit maakt van Antwerpen de 2de 
grootste haven van Europa, na Rotterdam. De Antwerpse haven is niet uitsluitend 
een laad- en loshaven, maar differentieert zich door de talrijke opslag- en 
behandelingsfuncties die binnen de havenregio ontstaan zijn. Dit maakt de haven 
ook zo belangrijk voor de chemiehandel.

Na een rondrit in de haven langs de belangrijkste terminals werden we door het 
Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf uitgenodigd op de lunch voor een toch 
wel uniek netwerk event met de haven. Meer dan 60 bedrijven actief in opslag, 
logistiek, verwerking,… zijn ingegaan op de gelegenheid om de Belgische Kamer 
voor Chemiehandel te ontmoeten. Al snel werden naamkaartjes uitgewisseld en 
er werden druk afspraken gemaakt om deze eerste contacten op te volgen. Onze 
Kamer biedt dienstverlenende bedrijven ook de kans om geassocieerd lid te 
worden om zo op de hoogte te blijven van onze activiteiten en nauwere banden 
aan te halen met onze leden/bedrijven.

van de vereniging kan interesseren. Wij zullen deze met veel plezier publiceren. 
Het doel van de BKCH is trouwens aan haar leden en hun medewerkers een site 
aan te bieden waar praktische informatie gemakkelijk te vinden is.

De Antwerpse haven staat niet stil; Antwerpen wil haar rol als wereldhaven nog 
versterken. Naast de plannen om de Schelde te verdiepen zijn er de nieuwe 
projecten op Linkeroever. In de namiddag hebben we ook nog het Deurganckdok 
bezocht van op de gloednieuwe PSA Noordzeeterminal 913. Dit Deurganckdok 
moet de haven in staat stellen de containercapaciteit (momenteel 8,7 miljoen 
TEU) te verdubbelen. Een volgend project dat op stapel staat, wordt het gebied 
van Saefthinghe. 

We zijn ervan overtuigd dat onze leden een betere kijk hebben gekregen op 
de Antwerpse haven en de belangrijke rol die het Gemeentelijk Autonoom 
Havenbedrijf vervult om de rol van Antwerpen binnen de Europese havens nog te 
versterken. Hoewel de Antwerpse haven ook de gevolgen van de economische 
crisis ondervindt (Q1 2009 = 30% minder dan Q1 2008), werkt ze zeker aan 
haar toekomst. Een van de cruciale activiteiten in de Antwerpse haven is zeker 
de chemie. Chemische bedrijven blijven investeren in Antwerpen omwille van de 
mogelijkheden die de haven en het hinterland bieden. Wanneer de chemische 
activiteit groeit, kunnen de Belgische chemiedistributeurs daar alleen maar beter 
van worden.

Namens het bestuur en onze leden willen wij het Havenbedrijf en in het 
bijzonder de heer Vanrolleghem en Berrit danken voor dit bijzonder geslaagd 
bedrijfsbezoek.

BEDRIJFSBEZOEK AAN DE ANTWERPSE HAVEN, 24 APRIL 2009  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BESTE LEDEN  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 is nog maar enkele maanden jong en de Kamer heeft haar onafhankelijkheid als vzw reeds bewezen. 
Inderdaad, de nieuwe statuten, die goedgekeurd werden tijdens de laatste algemene vergadering van 7 januari 
2009, werden al aangepast en zijn klaar voor publicatie. Ter herinnering, één van de grote wijzigingen was dat onze 
leden voortaan de vrije keuze hebben lid te worden van de BKCH zonder daarvoor eveneens te moeten toetreden 
tot essenscia. essenscia blijft natuurlijk onze bevoorrechte partner en wij raden onze leden tevens aan de relatie 
met essenscia voor hun specifieke behoeften verder te zetten. Daarenboven zijn wij gestart met de transfer van de 
boekhouding van essenscia naar een bedrijf voor boekhoudbeheer. 

Dankzij onze werkgroepen werden wij twee initiatieven rijker: het eerste initiatief slaat op de sociale aspecten, 
noodzakelijk in deze tijden van heronderhandeling van de sectorale akkoorden. Het andere initiatief heeft als 
focus de distributie van voedingsadditieven. Dit lag zeker bij de verwachtingen van onze leden, want bij de eerste 
vergaderingen hebben meer dan 14 bedrijven op de oproep gereageerd.

De implementatie van REACH gaat verder. Naast onze deelname aan verschillende FECC-vergaderingen en de 
validatie van de vragenlijsten op het SIEF-forum, hebben wij mevrouw Jeanine Ferreira Marques, lid van de REACH 
Competent Authorities voor de Belgische federale regering, onze bezorgdheid geuit om steun te krijgen voor 
onze visie wat betreft de vier laatste cijfers in het registratienummer van de SDS. Een mail werd dienaangaande 
gestuurd naar mevrouw Ferreira Marques.

De toetreding tot het Responsible Care®-programma is van start gegaan. Ik moedig diegenen aan die hun IOP-
documenten (Indices of Performance) nog niet zouden hebben ingediend, dit zo snel mogelijk te doen.

Het bedrijfsbezoek vond dit jaar plaats op 24 april 2009 bij het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf te Antwerpen 
met een bezoek aan de Noordzeeterminal.

Samengevat, een zeer actief begin van het jaar en een niet minder ambitieuze planning. 

Hoogachtend 

Michel Vandermeiren - Voorzitter 

RESULTAAT VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN 7 JANUARI 2009  ------------------------------------------------------------------------------
De BKCH werkt al een tijd aan de verbetering van de diensten voor haar leden. Hiervan getuigen de werking van de 
commissies, het project SAFE, de nieuwe website en het toenemend aantal nieuwe leden.

Om naar de toekomst toe ons nog meer 
toe te spitsen op onze kernactiviteit, nl. de 
distributie van chemicaliën, wil de BKCH 
een meer onafhankelijke koers gaan varen. 
Bepaalde (vooral nieuwe) leden hadden 
problemen met het verplichte lidmaatschap 
van essenscia om lid te kunnen worden 
van de BKCH. De voorzitter, Michel 
Vandermeiren, heeft op een buitengewone 
algemene vergadering voorgesteld aan de 
leden om de statuten dienaangaande te 
wijzigen. Er werden 18 geldige stemmen 
uitgebracht, waarvan 17 ja-stemmen en 1 
neestem. Als resultaat van deze stemming 
zal het voor de leden van de BKCH niet 
langer verplicht zijn om eveneens lid te zijn 
van de sectorfederatie essenscia. 

De BKCH wil als autonome organisatie 
naar de toekomst toe ook op een 
constructieve manier blijven samenwerken 
met essenscia, net als met het FECC, de 
Europese federatie voor de chemische 
distributie en het VHCP, de Nederlandse 
vereniging van chemiedistributeurs.


