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Dit jaar hebben we voor ons jaarlijkse bedrijfsbezoek gekozen voor de firma SGS 
omdat elk van onze leden wel op de een of andere manier te maken heeft met de 
diensten van SGS.

Wereldwijd is SGS marktleider op het vlak van inspectie, verificatie, testen en 
certificatie. Vanuit 1000 vestigingen staan 59.000 specialisten continu klaar om 
de nodige service te verlenen. Hiervoor beschikken zij, naast de technische kennis, 
over de meest gesofisticeerde labo’s om de meest uiteenlopende testen uit te 
voeren. 

De analyses gebeuren conform ASTM, DIN, ISO, UOP of klantspecifieke methodes. 
Omdat SGS van oudsher bezig is met staalname en behandelen van stalen hebben 
zij deze service ook gecommercialiseerd. Via sample management beheren zij de 
staalname, de opslag en de distributie van stalen voor gevaarlijke producten. SGS 
biedt deze dienst vanuit een speciaal daarvoor gebouwd magazijn en verstuurt de 
stalen in opdracht van hun klanten wereldwijd.

Naast de meer traditionele diensten heeft SGS zich de voorbije decennia sterk 
toegespitst op het milieu. De afdeling Environmental Services telt in de Benelux 
300 gespecialiseerde medewerkers. De klanten situeren zich zowel in de private 
als in de publieke sector.

De dienstverlening omvat SDS-management, REACH-services en Emergency 
Response Services. Daarnaast is SGS ook gekend voor waste management: 
identificatie, inventarisatie, analyse, herconditionering en vernietiging van 
chemisch afval.

Wij willen namens de BKCH SGS bedanken voor de uitnodiging, in het bijzonder 
de heren Gerrit Vermeiren, business manager OGC Benelux, Patrick Seldeslachts, 
sales manager chemical services Europe, en Freddy Bracke, business manager 
ENVI Benelux, voor hun boeiende presentatie. Tijdens de presentatie werd 
er beweerd dat SGS naast integriteit ook passie wil uitstralen en dit laatste 
hebben we mogen ervaren tijdens de rondleidingen in het labo. Ook al kregen 
de verantwoordelijken elk slechts 20 minuten om ons een kijk te geven op hun 
werkzaamheden, toch slaagden zij erin om bij ons bewondering op te wekken voor 
de installaties, de kennis, maar bovenal voor de gedrevenheid. Passie is dus geen 
los begrip bij SGS. 

Wij zijn ervan overtuigd dat al onze aanwezige leden een interessant bezoek 
gebracht hebben aan deze wereldleider op vlak van inspectie. Dit boeiende bezoek 
werd afgerond met een schitterende lunch, ons aangeboden door SGS, waarvoor 
onze dank namens het bestuur en de leden van de BKCH.

BEDRIJFSBEZOEK AAN SGS, 23 APRIL 2010  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>
Vervolgens werden een aantal vrachtwagens, geladen met distributiegoederen, 
door de federale politie en de ADR-verantwoordelijken gecontroleerd en werd de 
nodige praktische uitleg verleend over een goede ladingzekering.

Vooral volgende punten werden als belangrijk aangehaald:
• Men moet van alle gebruikte stuwagemateriaal en spanbanden een 

certificaat kunnen voorleggen. Indien het gecertificeerde materiaal schade 
heeft opgelopen dan zal het afgekeurd worden (bijv. spanbanden met een 
scheur in).

• Om de stabiliteit aan te tonen, neemt men best een foto van de verpakking 
gestapeld op een pallet op een helling onder een hoek van 26°. 

• Bloklading is zeer belangrijk, d.w.z. dat alle goederen één eenheid vormen in 
de vrachtwagen tegen de voorkant zodat geen verschuivingen mogelijk zijn. 
Men moet vermijden dat de goederen gaan schuiven in de vrachtwagen. 
Een vat moet ook volledig vast staan op een pallet. Hiervoor gebruiken 
bepaalde distributiebedrijven boxpaletten.

• De verlader is verantwoordelijk voor de ladingseenheid en de stabiliteit van 
de lading, zowel bij de leverancier als bij de klant waar goederen of lege 
verpakkingen worden teruggenomen.

• Er wordt aangeraden om de chauffeurs goede instructies te geven 
en ervoor te zorgen dat ze voldoende op de hoogte zijn van de meest 
courante principes met betrekking tot ladingzekering. Chauffeurs moeten 
geïnformeerd worden over de richtlijnen van het bedrijf, gezien de politie 
hen daaromtrent vragen zou kunnen stellen.  

• Als men tijdens een inspectie van de ladingzekering niet akkoord gaat met 
de observatie, neemt men best een foto en laat men de argumenten tegen 
de vaststelling in het PV opnemen.

• Er zal een leidraad voor inspecties van ladingzekering opgesteld worden, 
gebaseerd op het Praktijkboek met Aanbevelingen over Ladingzekering van 
professor Juwet van de Universiteit Gent.

• Ook enkele ADR-vraagstukken werden behandeld, zoals terugname van 
lege verpakkingen. 

Dit was voor alle aanwezige bedrijven zeker een nuttige en vooral praktisch 
gerichte namiddag. Hierbij danken wij nog de firma Brenntag NV voor de 
perfecte organisatie van deze BKCH-werkvergadering.
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BESTE LEDEN  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We zouden graag even willen terugblikken op een belangrijk aspect van Responsible Care, nl. sustainability. De 
toekomst van de distributie is niet enkel afhankelijk van onze mogelijkheden om te investeren in infrastructuur, maar 
ook in het behoud van onze verschillende erkenningen (zoals daar zijn Seveso, HACCP, ESAD,...), streven naar 
regionale, federale of zelfs Europese normen inzake transport (ADR) en andere. Dit heeft enkel kans van slagen 
als we voldoende aandacht blijven besteden aan de competenties van onze werkgroepen, van onze technische 
specialisten, die hard werken voor de commissies van onze Kamer. Elke dag willen we, als nationale organisatie, een 
toegevoegde waarde zijn voor bedrijven. Dat blijkt onder andere uit de hoeveelheid informatie die wij dagelijks via de 
site delen met onze leden en met de markt. 

Dankzij deze dagdagelijkse investeringen kan de standvastigheid van onze bedrijven, van de distributieactiveiten en 
van onze plaats in de wereld van de chemie blijven bestaan. Het spreekt voor zich dat dit alles een prijs heeft, zoals 
werd aangetoond door een studie van de Hogeschool in Gent in 2008. Het is belangrijk om dit idee steeds in het 
achterhoofd te houden en te delen met onze stakeholders.

We wensen jullie veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten

Michel Vandermeiren
Voorzitter

NIEUW PROJECT IN SAMENWERKING MET DE HOGESCHOOL GENT  --------------
Imago-onderzoek van de BKCH

In het kader van de nauwere samenwerking met onderwijsinstellingen heeft de BKCH beslist om ook dit jaar weer een 
onderzoeksproject op te starten in samenwerking met de Hogeschool Gent.

Twee jaar geleden hebben de studenten van de Hogeschool Gent voor ons een onderzoek gedaan naar de SAFE-
kosten (kosten die samengaan met de wetgeving inzake milieu en veiligheid) in de chemische distributie.

Dit jaar hebben we gekozen voor een imago-onderzoek met een tevredenheidsanalyse bij onze leden en bij de diverse 
stakeholders binnen onze sector. Wij stellen ons de vraag hoe onze leden en onze contacten de vernieuwing, onze 
diverse diensten en de communicatie rond die diensten kennen en ervaren. Alles heeft tot doel onze dienstverlening 
nog beter aan te passen aan de verwachtingen van onze leden.

De drie verkozen bachelor marketingstudenten, Mathieu Daems, Simon Herreman en Mong Voorend, zullen, onder 
toezicht van hun begeleiders, mevrouw Cristel De Cubber, stageverantwoordelijke marketing, en de heer Bart Van 
Theemsche, dit onderzoek uitvoeren in het kader van hun afstudeerproject. Zij zullen werken op basis van een 
deel denkresearch, aangevuld met een exploratieve fieldresearch. Diverse categorieën van leden, niet-leden en 
stakeholders worden actief geïnterviewd. Het resultaat van dit onderzoek moet ons een beeld geven van waar we met 
de BKCH goed bezig zijn, maar vooral… waar en ten opzichte van wie we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

Wij zullen het zeker niet nalaten u verder te informeren over de resultaten van dit project.

BIOCIDES:
WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING OP KOMST  ----------------------------------------------------------------------------------------------
Biocides worden vandaag door zowel privépersonen als door professionele en industriële gebruikers aangewend.

Biocides kunnen als volgt omschreven worden: ze bevatten of brengen actieve stoffen voort die gebruikt worden 
tegen schadelijke organismen zoals bacteriën, met als doel de gezondheid van mens en dier te beschermen.

Het betreft onder andere ontsmettingsmiddelen, insecticiden, rodenticiden, repellents, houtbeschermings-
middelen,…

Het op de markt brengen en het gebruik van biocides is aan een aantal specifieke voorwaarden onderworpen 
die zowel in de Europese als in de Belgische federale wetgeving geregeld zijn. Op Belgisch niveau worden de 
biocides toegelaten en gecontroleerd volgens het KB van 22/05/2003. Op Europees niveau is hier de richtlijn 98/8/
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Voor meer informatie, nog deze nuttige sites:
 • algemene informatie omtrent de biociderichtlijn en de nieuwe verordening:
  http://ec.europa.eu/environment/biocides/basic.htm;
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu:
  http://portal.health.fgov.be.

EG - de kaderrichtlijn voor het in de handel brengen van de betrokken producten 
– van toepassing. Die richtlijn zal uiteindelijk vervangen worden door het voorstel 
tot verordening van 12/06/2009 (onder referentie COM(2009) 0267 finaal te 
raadplegen op de website http://eur-lex.europa.eu).

Tot op heden beschikt iedere lidstaat van de Europese Unie over zijn eigen 
nationale wetgeving met betrekking tot de modaliteiten van biocides. Een product 
dat toegelaten is in de ene natie mag niet zomaar ingezet worden in een andere 
lidstaat.

De Europese Unie werkt aan de harmonisering van deze verschillende nationale 
wetten en dit zowel op het vlak van de indeling in gevaarcategorieën als op 
het vlak van procedures voor het in de handel brengen. De EU coördineert de 
uitwisseling van de beschikbare kennis over de actieve stoffen, meerbepaald 
hun effecten op gezondheid en milieu. Op Europees niveau worden eveneens de 
gemeenschappelijke criteria en normen vastgelegd met betrekking tot toelating 
en gebruik van biocides.

De objectieven van de harmonisering zijn:
 • een betere bescherming van mens, dier en milieu door alleen doeltreffende
  biocides op de markt te brengen;
 • bevorderen van actieve stoffen die minder risico’s of aanvaardbare risico’s
  inhouden voor mens en dier.

De maatregelen die genomen zullen worden, zijn vooral gericht op de preventie 
van negatieve effecten op langere termijn.

De biociderichtlijn 98/8/EG van 16/02/1998 is van toepassing sinds 14 mei 
1998. Hierin werd een periode van 10 jaar bepaald om de werkzame stoffen te 
evalueren die in biocides aanwezig waren op datum van 14/05/2000.

Een aantal bestaande biocides hebben in België een uiterlijke toelatingsdatum tot
14/05/2010 (dit is de vooropgestelde einddatum van het herzieningsprogramma 
binnen de Europese Unie). Ondertussen werd vastgesteld dat Europa deze 
datum niet zal halen en werd de periode verlengd tot 2014. Voor de in België 
toegelaten biocides met einddatum mei 2010 zullen de toelatingsaktes door de 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu aangepast 
worden naar de nieuwe einddatum in 2014.

Voor meer informatie betreffende de geldigheid van de toelatingsaktes kan 
contact genomen worden met deze FOD, of via info@health.fgov.be.

De voortgang van de harmonisering heeft dus niet het beoogde resultaat 
opgeleverd, en op 12/06/2009 heeft de Europese Commissie een voorstel 
tot verordening voor het op de markt brengen en het gebruik van biocides 
goedgekeurd. Deze voorgestelde verordening zal uiteindelijk de biociderichtlijn 
98/8/EG vervangen en staat gepland om vanaf 01/01/2013 in werking te treden.

De doelstellingen worden hiermee:
 • verder verbeteren van de harmonisering (door rechtstreekse toepassing van 
  de bindende verordening in de lidstaten);
 • een nog hogere bescherming van mens en milieu.

De efficiëntie van de wetgeving wordt betracht te verbeteren door de inschakeling 
van het ECHA (European Chemicals Agency). Het ECHA wordt ingeschakeld 
om een coördinerende rol te spelen in het toelatingsproces en de wederzijdse 
erkenningen van biocides tussen lidstaten.

Gezien het accent voornamelijk ligt op de verlaging van risico’s voor mens en dier, 
is het onvermijdelijk dat een aantal actieve stoffen die als gevaarlijk beschouwd 
worden, zullen verdwijnen, of slechts in zeer specifieke gevallen nog toegelaten 
zullen zijn (bijv. CMR-stoffen, stoffen met hormonale interferenties,…)

Het spreekt voor zich dat eventuele bijkomende studies en onderzoeken ook een
economische impact zullen hebben op de handelaars en producenten van 
biocides. Er wordt ook naar gestreefd om de bijdrage voor het verkrijgen van 
een erkenningsnummer van een biocide te harmoniseren. Voor de in België 
op de markt gebrachte biocides moet de verantwoordelijke voor het op de 
markt brengen een jaarlijkse retributie betalen in functie van het volume en de 
risicograad.

Binnen de beroepsfederaties worden ook werkgroepen opgericht die gezamenlijk 
mogelijk nieuwe actieve stoffen aanmelden (delen van kennis en onderzoek).

Ook vanuit de BKCH worden de veranderingen in de wetgeving nauw opgevolgd. 
Het is duidelijk dat enkel toegelaten biocides kunnen verdeeld en gebruikt worden. 
REACH draagt er ook toe bij dat de toepassingen van scheikundige producten 
doorheen de keten van producent tot eindgebruiker gecommuniceerd worden, 
en in die zin kunnen biocides ook correct, veilig en met kennis van zaken ingezet 
worden.

CLP VAN DE GEVAARLIJKE CHEMISCHE 
SUBSTANTIES EN MENGSELS OP DE MARKT
WEES VOORBEREID  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wie heeft er nog niet gehoord van CLP, de nieuwe Europese regelgeving 
betreffende classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en 
hun mengsels?

In de praktijk zijn er slechts weinig operatoren die beseffen welke impact de 
implementatie van de regelgeving (voor de substanties op 01/12/2010) op hun 
organisatie en financiën heeft!

De reden hiervoor is wellicht de nadrukkelijke aanwezigheid van REACH die 
het belang van CLP in de schaduw zet. Velen denken dat CLP deel uitmaakt 
van REACH, maar niets is minder waar. REACH en CLP zijn twee afzonderlijke 
reglementeringen hoewel ze elkaar wel aanvullen.

CLP introduceert in de gehele EU een totaal nieuw systeem om chemische 
producten te klasseren en te etiketteren, gegrond op het GHS, het wereldwijde 
Global Harmonized System van de Verenigde Naties. Dit vereist een nieuwe 
terminologie, nieuwe classificatiecriteria en een nieuwe manier van etiketteren. 
De huidige richtlijnen betreffende gevaarlijke stoffen en hun preparaten zullen 
in hun totaliteit worden vervangen door CLP in opeenvolgende etappes. Het 
verschil met REACH ligt erin dat er geen limiet in tonnage is. Het betreft dus 
alle stoffen!

CLP werd slechts van kracht sinds 20 januari 2009 en is nu reeds van toepassing 
in de gehele Europese Unie. Er zijn tussentijdse maatregelen uitgevorderd die 
de toepassing per etappe toelaten: vanaf 1 december 2010 voor de substanties 
en vanaf 1 juni 2015 voor de mengsels. Ons doel is niet de technische details 
van de CLP-wetgeving te bestuderen (de BKCH zal op aanvraag zeker een meer 
doelgerichte informatiezitting kunnen organiseren). Wat wij willen, is aantonen 
hoe belangrijk het is zich vanaf vandaag voor te bereiden en de impact van CLP 
te evalueren.

CLP omvat de volgende drie belangrijkste verplichtingen (zie diagram):

1. Classificatie van de gevaarlijke stoffen en mengsels. Men verwacht een 
belangrijke stijging in het aantal geclassificeerde substanties en mengsels, 
als gevolg van de combinatie van de (strengere) criteria, opgelegd door het 
GHS, en het groter aantal gegevens en hun nauwkeurigheid, opgelegd door 
REACH. Dezelfde stof die vandaag als niet gevaarlijk beschouwd wordt, zou 
het morgen wel eens kunnen zijn.

2. Communicatie naar de verbruikers toe aan de hand van etiketten en Safety 
Data Sheets met het gebruik van nieuwe symbolen, pictogrammen, codes,…

3. Bekendmaking van de substanties aan het ECHA opdat zij zouden worden 
opgenomen in de inventaris, een Europese database toegankelijk voor het 
grote publiek. Het betreft een nieuwe verplichting die niet zonder gevolgen 
zal zijn voor producenten en invoerders. Deze laatste zijn tot op heden nog 
altijd niet in het bezit van de nodige kennis om een dergelijk dossier op te 
stellen.

Het zijn de Europese producenten/invoerders die verantwoordelijk zijn en die 
de informatie via de Safety Data Sheet zullen verzorgen. Dit voor zover de 
distributeur geen veranderingen in de samenstelling van de substantie of het 
mengsel teweegbrengt en dus ook de gevaarlijkheid ervan. Het is toch van 
belang de kwaliteit van de gegevens goed na te gaan.

De invoerder/distributeur zal daarentegen totaal onderworpen zijn aan de 
regelgevingen van CLP (en REACH).

Men mag ook de reële impact niet uit het oog verliezen die de CLP-wetgeving 
zal hebben op de activiteiten van Europese bedrijven: verschillende producten 
zullen van classificatieniveau veranderen, men verwacht ook een stijging van 
informatie die zal moeten verschaft worden (etiketten, SDS,…) en belangrijke 
bijkomende kosten voor de operatoren (vorming, herziening van de SDS, 
etiketteren, herverpakken, stockbeheer,…).

Voor meer informatie, kan u terecht op de website van ECHA:
http://echa.europa.eu/

DE FEDERALE POLITIE EN HET ADR ADVISEREN
DE BKCH OVER LADINGZEKERING  -----------------------------------------------------------
Op 26 januari 2010 werd bij de firma Brenntag een werkvergadering 
georganiseerd over ladingzekering. Onze BKCH-leden waren talrijk aanwezig. 
Ook de overheid werd vertegenwoordigd, nl. door:
 • de federale politie: de heer Kris Sonck en mevrouw Lenaerts;
 • ADR: de heren Renard, zijn opvolger Michael Bogaert, M. Dufrasne.

De vergadering ging van start met een presentatie door Kris Sonck van de 
federale politie over de te volgen regels om een goede stuwage van de lading te 
verzekeren.                  >>
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Distributeurs zijn in eerste instantie niet betrokken bij deze classificatie. Het zijn de Europese 
producenten/invoerders die verantwoordelijk zijn en die de informatie via de Safety Data Sheet zullen 
verzorgen. Dit voor zover de distributeur geen veranderingen in de samenstelling van de substantie of 
het mengsel teweegbrengt en dus ook de “gevaarlijkheid” ervan. Het is toch van belang de kwaliteit 
van de gegevens goed na te gaan.

De invoerder/distributeur zal daarentegen totaal onderworpen zijn aan de regelgevingen van CLP (en 
REACH).

Men mag ook de reële impact niet uit het oog verliezen die de CLP-wetgeving zal hebben op de 
activiteiten van Europese bedrijven: verschillende producten zullen van classificatieniveau
veranderen, men verwacht ook een stijging van de informatie die zal moeten verschaft worden 
(etiketten, SDS,…) en belangrijke bijkomende kosten voor de operatoren (vorming, herziening van de 
SDS, etiketteren, herverpakken, stockbeheer,…)

Voor meer informatie, kan u terecht op de website van ECHA.
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  Agenda BKCH-vergaderingen 2010
  23 april Bedrijfsbezoek - SGS Antwerpen
  5 mei Jaarlijkse algemene ledenvergadering 
  16 juni Technische commissievergadering
  8 september Driemaandelijkse ledenvergadering
  24-25 september Weekend van de Chemie
  13 oktober Technische commissievergadering 
  1 december Driemaandelijkse ledenvergadering 

  Competition Law Compliance
  Op 2 maart 2010 werd er voor de BKCH-leden een seminarie 

georganiseerd door Craig Simpson en Yves Botteman, senior 
partners van Steptoe & Johnson LLP, rond het thema Competition 
Law Compliance. De focus van het seminarie lag in het geven van 
praktisch advies over hoe men typische en gevaarlijke situaties 
vermijdt bij vergaderingen binnen onze vereniging, waardoor 
overtredingen tegen de concurrentiewetgeving zouden kunnen 
gebeuren.

  Driemaandelijkse ledenvergadering
  Op 17 maart 2010 werd onze traditionele ledenvergadering 

gehouden. De lunchcauserie werd deze keer gehouden door dr. ir. 
Guido Coupé van ESA en handelde over ESA en de Ruimtevaart, 
een boeiende presentatie over de geschiedenis van de ruimtevaart 
en over concrete ervaringen met de bouw en werking van satellieten 
in de ruimte. 

  Onderzoek over rekeningrijden in samenwerking 
met de Hogeschool Gent

  De Vlaamse overheid overweegt om binnen enkele jaren een 
kilometerheffing in te voeren voor vrachtwagens. Om een beter 
inzicht te krijgen in de bedrijfseconomische effecten van deze 
heffing, heeft de overheid aan prof. dr. C. Smolders van de 
Hogeschool Gent, coördinator-promotor Steunpunt Fiscaliteit & 
Begroting, de opdracht gegeven om hierover een onderzoek uit 
te voeren samen met verschillende sectorfederaties. Tijdens de 
maand maart heeft de BKCH haar medewerking aan dit onderzoek 
verleend door de enquête op haar website te plaatsen. 

CLP van de gevaarlijke chemische substanties en mengsels op de markt
Wees voorbereid

Wie heeft er nog niet gehoord van CLP, de nieuwe Europese regelgeving betreffende classificatie, 
etikettering en verpakking van chemische stoffen en hun mengsels?

In de praktijk zijn er slechts weinig operatoren die beseffen welke impact de implementatie van de 
regelgeving (voor de substanties op 01/12/2010) op hun organisatie en financiën heeft!

De reden hiervoor is wellicht de nadrukkelijke aanwezigheid van REACH die het belang van CLP in 
de schaduw zet. Velen denken dat CLP deel uitmaakt van REACH, maar niets is minder waar.
REACH en CLP zijn twee afzonderlijke reglementeringen hoewel ze elkaar wel aanvullen.

CLP introduceert in de gehele EU een totaal nieuw systeem om chemische producten te klasseren en te 
etiketteren, gegrond op het GHS, het wereldwijde Global Harmonized System van de Verenigde 
Naties. Dit vereist een nieuwe terminologie, nieuwe classificatiecriteria en een nieuwe manier van 
etiketteren. De huidige richtlijnen betreffende gevaarlijke stoffen en hun preparaten zullen in hun 
totaliteit worden vervangen door CLP in opeenvolgende etappes. Het verschil met REACH ligt erin 
dat er geen limiet in tonnage is. Het betreft dus alle stoffen!

CLP werd slechts van kracht sinds 20 januari 2009 en is nu reeds van toepassing in de gehele 
Europese Unie. Er zijn tussentijdse maatregelen uitgevorderd die de toepassing per etappe toelaten: 
vanaf 1 december 2010 voor de substanties en vanaf 1 juni 2015 voor de mengsels. 

Ons doel is niet de technische details van de CLP-wetgeving te bestuderen (De BKCH zal op 
aanvraag zeker een meer doelgerichte informatiezitting kunnen organiseren). Wat wij willen, is 
aantonen hoe belangrijk het is zich vanaf vandaag voor te bereiden en de impact van CLP te 
evalueren.

CLP omvat de volgende drie belangrijkste verplichtingen (zie diagram):

1. Classificatie van de gevaarlijke stoffen en mengsels. Men verwacht een belangrijke stijging in het 
aantal geclassificeerde substanties en mengsels, als gevolg van de combinatie van de (strengere) 
criteria, opgelegd door de GHS, en het groter aantal gegevens en hun nauwkeurigheid, opgelegd door 
REACH. Dezelfde stof die vandaag als niet gevaarlijk beschouwd wordt, zou het morgen wel eens 
kunnen zijn.

2. Communicatie naar de verbruikers toe aan de hand van etiketten en Safety Data Sheets met het 
gebruik van nieuwe symbolen, pictogrammen, codes,…

3. Bekendmaking van de substanties aan de ECHA opdat zij zouden worden opgenomen in de
inventaris, een Europese database toegankelijk voor het grote publiek. Het betreft een nieuwe 
verplichting die niet zonder gevolgen zal zijn voor producenten en invoerders. Deze laatste zijn tot op 
heden nog altijd niet in het bezit van de nodige kennis om een dergelijk dossier op te stellen.
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Voor meer informatie, nog deze nuttige sites:
 • algemene informatie omtrent de biociderichtlijn en de nieuwe verordening:
  http://ec.europa.eu/environment/biocides/basic.htm;
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu:
  http://portal.health.fgov.be.

EG - de kaderrichtlijn voor het in de handel brengen van de betrokken producten 
– van toepassing. Die richtlijn zal uiteindelijk vervangen worden door het voorstel 
tot verordening van 12/06/2009 (onder referentie COM(2009) 0267 finaal te 
raadplegen op de website http://eur-lex.europa.eu).

Tot op heden beschikt iedere lidstaat van de Europese Unie over zijn eigen 
nationale wetgeving met betrekking tot de modaliteiten van biocides. Een product 
dat toegelaten is in de ene natie mag niet zomaar ingezet worden in een andere 
lidstaat.

De Europese Unie werkt aan de harmonisering van deze verschillende nationale 
wetten en dit zowel op het vlak van de indeling in gevaarcategorieën als op 
het vlak van procedures voor het in de handel brengen. De EU coördineert de 
uitwisseling van de beschikbare kennis over de actieve stoffen, meerbepaald 
hun effecten op gezondheid en milieu. Op Europees niveau worden eveneens de 
gemeenschappelijke criteria en normen vastgelegd met betrekking tot toelating 
en gebruik van biocides.

De objectieven van de harmonisering zijn:
 • een betere bescherming van mens, dier en milieu door alleen doeltreffende
  biocides op de markt te brengen;
 • bevorderen van actieve stoffen die minder risico’s of aanvaardbare risico’s
  inhouden voor mens en dier.

De maatregelen die genomen zullen worden, zijn vooral gericht op de preventie 
van negatieve effecten op langere termijn.

De biociderichtlijn 98/8/EG van 16/02/1998 is van toepassing sinds 14 mei 
1998. Hierin werd een periode van 10 jaar bepaald om de werkzame stoffen te 
evalueren die in biocides aanwezig waren op datum van 14/05/2000.

Een aantal bestaande biocides hebben in België een uiterlijke toelatingsdatum tot
14/05/2010 (dit is de vooropgestelde einddatum van het herzieningsprogramma 
binnen de Europese Unie). Ondertussen werd vastgesteld dat Europa deze 
datum niet zal halen en werd de periode verlengd tot 2014. Voor de in België 
toegelaten biocides met einddatum mei 2010 zullen de toelatingsaktes door de 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu aangepast 
worden naar de nieuwe einddatum in 2014.

Voor meer informatie betreffende de geldigheid van de toelatingsaktes kan 
contact genomen worden met deze FOD, of via info@health.fgov.be.

De voortgang van de harmonisering heeft dus niet het beoogde resultaat 
opgeleverd, en op 12/06/2009 heeft de Europese Commissie een voorstel 
tot verordening voor het op de markt brengen en het gebruik van biocides 
goedgekeurd. Deze voorgestelde verordening zal uiteindelijk de biociderichtlijn 
98/8/EG vervangen en staat gepland om vanaf 01/01/2013 in werking te treden.

De doelstellingen worden hiermee:
 • verder verbeteren van de harmonisering (door rechtstreekse toepassing van 
  de bindende verordening in de lidstaten);
 • een nog hogere bescherming van mens en milieu.

De efficiëntie van de wetgeving wordt betracht te verbeteren door de inschakeling 
van het ECHA (European Chemicals Agency). Het ECHA wordt ingeschakeld 
om een coördinerende rol te spelen in het toelatingsproces en de wederzijdse 
erkenningen van biocides tussen lidstaten.

Gezien het accent voornamelijk ligt op de verlaging van risico’s voor mens en dier, 
is het onvermijdelijk dat een aantal actieve stoffen die als gevaarlijk beschouwd 
worden, zullen verdwijnen, of slechts in zeer specifieke gevallen nog toegelaten 
zullen zijn (bijv. CMR-stoffen, stoffen met hormonale interferenties,…)

Het spreekt voor zich dat eventuele bijkomende studies en onderzoeken ook een
economische impact zullen hebben op de handelaars en producenten van 
biocides. Er wordt ook naar gestreefd om de bijdrage voor het verkrijgen van 
een erkenningsnummer van een biocide te harmoniseren. Voor de in België 
op de markt gebrachte biocides moet de verantwoordelijke voor het op de 
markt brengen een jaarlijkse retributie betalen in functie van het volume en de 
risicograad.

Binnen de beroepsfederaties worden ook werkgroepen opgericht die gezamenlijk 
mogelijk nieuwe actieve stoffen aanmelden (delen van kennis en onderzoek).

Ook vanuit de BKCH worden de veranderingen in de wetgeving nauw opgevolgd. 
Het is duidelijk dat enkel toegelaten biocides kunnen verdeeld en gebruikt worden. 
REACH draagt er ook toe bij dat de toepassingen van scheikundige producten 
doorheen de keten van producent tot eindgebruiker gecommuniceerd worden, 
en in die zin kunnen biocides ook correct, veilig en met kennis van zaken ingezet 
worden.

CLP VAN DE GEVAARLIJKE CHEMISCHE 
SUBSTANTIES EN MENGSELS OP DE MARKT
WEES VOORBEREID  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wie heeft er nog niet gehoord van CLP, de nieuwe Europese regelgeving 
betreffende classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en 
hun mengsels?

In de praktijk zijn er slechts weinig operatoren die beseffen welke impact de 
implementatie van de regelgeving (voor de substanties op 01/12/2010) op hun 
organisatie en financiën heeft!

De reden hiervoor is wellicht de nadrukkelijke aanwezigheid van REACH die 
het belang van CLP in de schaduw zet. Velen denken dat CLP deel uitmaakt 
van REACH, maar niets is minder waar. REACH en CLP zijn twee afzonderlijke 
reglementeringen hoewel ze elkaar wel aanvullen.

CLP introduceert in de gehele EU een totaal nieuw systeem om chemische 
producten te klasseren en te etiketteren, gegrond op het GHS, het wereldwijde 
Global Harmonized System van de Verenigde Naties. Dit vereist een nieuwe 
terminologie, nieuwe classificatiecriteria en een nieuwe manier van etiketteren. 
De huidige richtlijnen betreffende gevaarlijke stoffen en hun preparaten zullen 
in hun totaliteit worden vervangen door CLP in opeenvolgende etappes. Het 
verschil met REACH ligt erin dat er geen limiet in tonnage is. Het betreft dus 
alle stoffen!

CLP werd slechts van kracht sinds 20 januari 2009 en is nu reeds van toepassing 
in de gehele Europese Unie. Er zijn tussentijdse maatregelen uitgevorderd die 
de toepassing per etappe toelaten: vanaf 1 december 2010 voor de substanties 
en vanaf 1 juni 2015 voor de mengsels. Ons doel is niet de technische details 
van de CLP-wetgeving te bestuderen (de BKCH zal op aanvraag zeker een meer 
doelgerichte informatiezitting kunnen organiseren). Wat wij willen, is aantonen 
hoe belangrijk het is zich vanaf vandaag voor te bereiden en de impact van CLP 
te evalueren.

CLP omvat de volgende drie belangrijkste verplichtingen (zie diagram):

1. Classificatie van de gevaarlijke stoffen en mengsels. Men verwacht een 
belangrijke stijging in het aantal geclassificeerde substanties en mengsels, 
als gevolg van de combinatie van de (strengere) criteria, opgelegd door het 
GHS, en het groter aantal gegevens en hun nauwkeurigheid, opgelegd door 
REACH. Dezelfde stof die vandaag als niet gevaarlijk beschouwd wordt, zou 
het morgen wel eens kunnen zijn.

2. Communicatie naar de verbruikers toe aan de hand van etiketten en Safety 
Data Sheets met het gebruik van nieuwe symbolen, pictogrammen, codes,…

3. Bekendmaking van de substanties aan het ECHA opdat zij zouden worden 
opgenomen in de inventaris, een Europese database toegankelijk voor het 
grote publiek. Het betreft een nieuwe verplichting die niet zonder gevolgen 
zal zijn voor producenten en invoerders. Deze laatste zijn tot op heden nog 
altijd niet in het bezit van de nodige kennis om een dergelijk dossier op te 
stellen.

Het zijn de Europese producenten/invoerders die verantwoordelijk zijn en die 
de informatie via de Safety Data Sheet zullen verzorgen. Dit voor zover de 
distributeur geen veranderingen in de samenstelling van de substantie of het 
mengsel teweegbrengt en dus ook de gevaarlijkheid ervan. Het is toch van 
belang de kwaliteit van de gegevens goed na te gaan.

De invoerder/distributeur zal daarentegen totaal onderworpen zijn aan de 
regelgevingen van CLP (en REACH).

Men mag ook de reële impact niet uit het oog verliezen die de CLP-wetgeving 
zal hebben op de activiteiten van Europese bedrijven: verschillende producten 
zullen van classificatieniveau veranderen, men verwacht ook een stijging van 
informatie die zal moeten verschaft worden (etiketten, SDS,…) en belangrijke 
bijkomende kosten voor de operatoren (vorming, herziening van de SDS, 
etiketteren, herverpakken, stockbeheer,…).

Voor meer informatie, kan u terecht op de website van ECHA:
http://echa.europa.eu/

DE FEDERALE POLITIE EN HET ADR ADVISEREN
DE BKCH OVER LADINGZEKERING  -----------------------------------------------------------
Op 26 januari 2010 werd bij de firma Brenntag een werkvergadering 
georganiseerd over ladingzekering. Onze BKCH-leden waren talrijk aanwezig. 
Ook de overheid werd vertegenwoordigd, nl. door:
 • de federale politie: de heer Kris Sonck en mevrouw Lenaerts;
 • ADR: de heren Renard, zijn opvolger Michael Bogaert, M. Dufrasne.

De vergadering ging van start met een presentatie door Kris Sonck van de 
federale politie over de te volgen regels om een goede stuwage van de lading te 
verzekeren.                  >>
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Distributeurs zijn in eerste instantie niet betrokken bij deze classificatie. Het zijn de Europese 
producenten/invoerders die verantwoordelijk zijn en die de informatie via de Safety Data Sheet zullen 
verzorgen. Dit voor zover de distributeur geen veranderingen in de samenstelling van de substantie of 
het mengsel teweegbrengt en dus ook de “gevaarlijkheid” ervan. Het is toch van belang de kwaliteit 
van de gegevens goed na te gaan.

De invoerder/distributeur zal daarentegen totaal onderworpen zijn aan de regelgevingen van CLP (en 
REACH).

Men mag ook de reële impact niet uit het oog verliezen die de CLP-wetgeving zal hebben op de 
activiteiten van Europese bedrijven: verschillende producten zullen van classificatieniveau
veranderen, men verwacht ook een stijging van de informatie die zal moeten verschaft worden 
(etiketten, SDS,…) en belangrijke bijkomende kosten voor de operatoren (vorming, herziening van de 
SDS, etiketteren, herverpakken, stockbeheer,…)

Voor meer informatie, kan u terecht op de website van ECHA.
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  Agenda BKCH-vergaderingen 2010
  23 april Bedrijfsbezoek - SGS Antwerpen
  5 mei Jaarlijkse algemene ledenvergadering 
  16 juni Technische commissievergadering
  8 september Driemaandelijkse ledenvergadering
  24-25 september Weekend van de Chemie
  13 oktober Technische commissievergadering 
  1 december Driemaandelijkse ledenvergadering 

  Competition Law Compliance
  Op 2 maart 2010 werd er voor de BKCH-leden een seminarie 

georganiseerd door Craig Simpson en Yves Botteman, senior 
partners van Steptoe & Johnson LLP, rond het thema Competition 
Law Compliance. De focus van het seminarie lag in het geven van 
praktisch advies over hoe men typische en gevaarlijke situaties 
vermijdt bij vergaderingen binnen onze vereniging, waardoor 
overtredingen tegen de concurrentiewetgeving zouden kunnen 
gebeuren.

  Driemaandelijkse ledenvergadering
  Op 17 maart 2010 werd onze traditionele ledenvergadering 

gehouden. De lunchcauserie werd deze keer gehouden door dr. ir. 
Guido Coupé van ESA en handelde over ESA en de Ruimtevaart, 
een boeiende presentatie over de geschiedenis van de ruimtevaart 
en over concrete ervaringen met de bouw en werking van satellieten 
in de ruimte. 

  Onderzoek over rekeningrijden in samenwerking 
met de Hogeschool Gent

  De Vlaamse overheid overweegt om binnen enkele jaren een 
kilometerheffing in te voeren voor vrachtwagens. Om een beter 
inzicht te krijgen in de bedrijfseconomische effecten van deze 
heffing, heeft de overheid aan prof. dr. C. Smolders van de 
Hogeschool Gent, coördinator-promotor Steunpunt Fiscaliteit & 
Begroting, de opdracht gegeven om hierover een onderzoek uit 
te voeren samen met verschillende sectorfederaties. Tijdens de 
maand maart heeft de BKCH haar medewerking aan dit onderzoek 
verleend door de enquête op haar website te plaatsen. 

CLP van de gevaarlijke chemische substanties en mengsels op de markt
Wees voorbereid

Wie heeft er nog niet gehoord van CLP, de nieuwe Europese regelgeving betreffende classificatie, 
etikettering en verpakking van chemische stoffen en hun mengsels?

In de praktijk zijn er slechts weinig operatoren die beseffen welke impact de implementatie van de 
regelgeving (voor de substanties op 01/12/2010) op hun organisatie en financiën heeft!

De reden hiervoor is wellicht de nadrukkelijke aanwezigheid van REACH die het belang van CLP in 
de schaduw zet. Velen denken dat CLP deel uitmaakt van REACH, maar niets is minder waar.
REACH en CLP zijn twee afzonderlijke reglementeringen hoewel ze elkaar wel aanvullen.

CLP introduceert in de gehele EU een totaal nieuw systeem om chemische producten te klasseren en te 
etiketteren, gegrond op het GHS, het wereldwijde Global Harmonized System van de Verenigde 
Naties. Dit vereist een nieuwe terminologie, nieuwe classificatiecriteria en een nieuwe manier van 
etiketteren. De huidige richtlijnen betreffende gevaarlijke stoffen en hun preparaten zullen in hun 
totaliteit worden vervangen door CLP in opeenvolgende etappes. Het verschil met REACH ligt erin 
dat er geen limiet in tonnage is. Het betreft dus alle stoffen!

CLP werd slechts van kracht sinds 20 januari 2009 en is nu reeds van toepassing in de gehele 
Europese Unie. Er zijn tussentijdse maatregelen uitgevorderd die de toepassing per etappe toelaten: 
vanaf 1 december 2010 voor de substanties en vanaf 1 juni 2015 voor de mengsels. 

Ons doel is niet de technische details van de CLP-wetgeving te bestuderen (De BKCH zal op 
aanvraag zeker een meer doelgerichte informatiezitting kunnen organiseren). Wat wij willen, is 
aantonen hoe belangrijk het is zich vanaf vandaag voor te bereiden en de impact van CLP te 
evalueren.

CLP omvat de volgende drie belangrijkste verplichtingen (zie diagram):

1. Classificatie van de gevaarlijke stoffen en mengsels. Men verwacht een belangrijke stijging in het 
aantal geclassificeerde substanties en mengsels, als gevolg van de combinatie van de (strengere) 
criteria, opgelegd door de GHS, en het groter aantal gegevens en hun nauwkeurigheid, opgelegd door 
REACH. Dezelfde stof die vandaag als niet gevaarlijk beschouwd wordt, zou het morgen wel eens 
kunnen zijn.

2. Communicatie naar de verbruikers toe aan de hand van etiketten en Safety Data Sheets met het 
gebruik van nieuwe symbolen, pictogrammen, codes,…

3. Bekendmaking van de substanties aan de ECHA opdat zij zouden worden opgenomen in de
inventaris, een Europese database toegankelijk voor het grote publiek. Het betreft een nieuwe 
verplichting die niet zonder gevolgen zal zijn voor producenten en invoerders. Deze laatste zijn tot op 
heden nog altijd niet in het bezit van de nodige kennis om een dergelijk dossier op te stellen.
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Dit jaar hebben we voor ons jaarlijkse bedrijfsbezoek gekozen voor de firma SGS 
omdat elk van onze leden wel op de een of andere manier te maken heeft met de 
diensten van SGS.

Wereldwijd is SGS marktleider op het vlak van inspectie, verificatie, testen en 
certificatie. Vanuit 1000 vestigingen staan 59.000 specialisten continu klaar om 
de nodige service te verlenen. Hiervoor beschikken zij, naast de technische kennis, 
over de meest gesofisticeerde labo’s om de meest uiteenlopende testen uit te 
voeren. 

De analyses gebeuren conform ASTM, DIN, ISO, UOP of klantspecifieke methodes. 
Omdat SGS van oudsher bezig is met staalname en behandelen van stalen hebben 
zij deze service ook gecommercialiseerd. Via sample management beheren zij de 
staalname, de opslag en de distributie van stalen voor gevaarlijke producten. SGS 
biedt deze dienst vanuit een speciaal daarvoor gebouwd magazijn en verstuurt de 
stalen in opdracht van hun klanten wereldwijd.

Naast de meer traditionele diensten heeft SGS zich de voorbije decennia sterk 
toegespitst op het milieu. De afdeling Environmental Services telt in de Benelux 
300 gespecialiseerde medewerkers. De klanten situeren zich zowel in de private 
als in de publieke sector.

De dienstverlening omvat SDS-management, REACH-services en Emergency 
Response Services. Daarnaast is SGS ook gekend voor waste management: 
identificatie, inventarisatie, analyse, herconditionering en vernietiging van 
chemisch afval.

Wij willen namens de BKCH SGS bedanken voor de uitnodiging, in het bijzonder 
de heren Gerrit Vermeiren, business manager OGC Benelux, Patrick Seldeslachts, 
sales manager chemical services Europe, en Freddy Bracke, business manager 
ENVI Benelux, voor hun boeiende presentatie. Tijdens de presentatie werd 
er beweerd dat SGS naast integriteit ook passie wil uitstralen en dit laatste 
hebben we mogen ervaren tijdens de rondleidingen in het labo. Ook al kregen 
de verantwoordelijken elk slechts 20 minuten om ons een kijk te geven op hun 
werkzaamheden, toch slaagden zij erin om bij ons bewondering op te wekken voor 
de installaties, de kennis, maar bovenal voor de gedrevenheid. Passie is dus geen 
los begrip bij SGS. 

Wij zijn ervan overtuigd dat al onze aanwezige leden een interessant bezoek 
gebracht hebben aan deze wereldleider op vlak van inspectie. Dit boeiende bezoek 
werd afgerond met een schitterende lunch, ons aangeboden door SGS, waarvoor 
onze dank namens het bestuur en de leden van de BKCH.

BEDRIJFSBEZOEK AAN SGS, 23 APRIL 2010  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>
Vervolgens werden een aantal vrachtwagens, geladen met distributiegoederen, 
door de federale politie en de ADR-verantwoordelijken gecontroleerd en werd de 
nodige praktische uitleg verleend over een goede ladingzekering.

Vooral volgende punten werden als belangrijk aangehaald:
• Men moet van alle gebruikte stuwagemateriaal en spanbanden een 

certificaat kunnen voorleggen. Indien het gecertificeerde materiaal schade 
heeft opgelopen dan zal het afgekeurd worden (bijv. spanbanden met een 
scheur in).

• Om de stabiliteit aan te tonen, neemt men best een foto van de verpakking 
gestapeld op een pallet op een helling onder een hoek van 26°. 

• Bloklading is zeer belangrijk, d.w.z. dat alle goederen één eenheid vormen in 
de vrachtwagen tegen de voorkant zodat geen verschuivingen mogelijk zijn. 
Men moet vermijden dat de goederen gaan schuiven in de vrachtwagen. 
Een vat moet ook volledig vast staan op een pallet. Hiervoor gebruiken 
bepaalde distributiebedrijven boxpaletten.

• De verlader is verantwoordelijk voor de ladingseenheid en de stabiliteit van 
de lading, zowel bij de leverancier als bij de klant waar goederen of lege 
verpakkingen worden teruggenomen.

• Er wordt aangeraden om de chauffeurs goede instructies te geven 
en ervoor te zorgen dat ze voldoende op de hoogte zijn van de meest 
courante principes met betrekking tot ladingzekering. Chauffeurs moeten 
geïnformeerd worden over de richtlijnen van het bedrijf, gezien de politie 
hen daaromtrent vragen zou kunnen stellen.  

• Als men tijdens een inspectie van de ladingzekering niet akkoord gaat met 
de observatie, neemt men best een foto en laat men de argumenten tegen 
de vaststelling in het PV opnemen.

• Er zal een leidraad voor inspecties van ladingzekering opgesteld worden, 
gebaseerd op het Praktijkboek met Aanbevelingen over Ladingzekering van 
professor Juwet van de Universiteit Gent.

• Ook enkele ADR-vraagstukken werden behandeld, zoals terugname van 
lege verpakkingen. 

Dit was voor alle aanwezige bedrijven zeker een nuttige en vooral praktisch 
gerichte namiddag. Hierbij danken wij nog de firma Brenntag NV voor de 
perfecte organisatie van deze BKCH-werkvergadering.
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BESTE LEDEN  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We zouden graag even willen terugblikken op een belangrijk aspect van Responsible Care, nl. sustainability. De 
toekomst van de distributie is niet enkel afhankelijk van onze mogelijkheden om te investeren in infrastructuur, maar 
ook in het behoud van onze verschillende erkenningen (zoals daar zijn Seveso, HACCP, ESAD,...), streven naar 
regionale, federale of zelfs Europese normen inzake transport (ADR) en andere. Dit heeft enkel kans van slagen 
als we voldoende aandacht blijven besteden aan de competenties van onze werkgroepen, van onze technische 
specialisten, die hard werken voor de commissies van onze Kamer. Elke dag willen we, als nationale organisatie, een 
toegevoegde waarde zijn voor bedrijven. Dat blijkt onder andere uit de hoeveelheid informatie die wij dagelijks via de 
site delen met onze leden en met de markt. 

Dankzij deze dagdagelijkse investeringen kan de standvastigheid van onze bedrijven, van de distributieactiveiten en 
van onze plaats in de wereld van de chemie blijven bestaan. Het spreekt voor zich dat dit alles een prijs heeft, zoals 
werd aangetoond door een studie van de Hogeschool in Gent in 2008. Het is belangrijk om dit idee steeds in het 
achterhoofd te houden en te delen met onze stakeholders.

We wensen jullie veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten

Michel Vandermeiren
Voorzitter

NIEUW PROJECT IN SAMENWERKING MET DE HOGESCHOOL GENT  --------------
Imago-onderzoek van de BKCH

In het kader van de nauwere samenwerking met onderwijsinstellingen heeft de BKCH beslist om ook dit jaar weer een 
onderzoeksproject op te starten in samenwerking met de Hogeschool Gent.

Twee jaar geleden hebben de studenten van de Hogeschool Gent voor ons een onderzoek gedaan naar de SAFE-
kosten (kosten die samengaan met de wetgeving inzake milieu en veiligheid) in de chemische distributie.

Dit jaar hebben we gekozen voor een imago-onderzoek met een tevredenheidsanalyse bij onze leden en bij de diverse 
stakeholders binnen onze sector. Wij stellen ons de vraag hoe onze leden en onze contacten de vernieuwing, onze 
diverse diensten en de communicatie rond die diensten kennen en ervaren. Alles heeft tot doel onze dienstverlening 
nog beter aan te passen aan de verwachtingen van onze leden.

De drie verkozen bachelor marketingstudenten, Mathieu Daems, Simon Herreman en Mong Voorend, zullen, onder 
toezicht van hun begeleiders, mevrouw Cristel De Cubber, stageverantwoordelijke marketing, en de heer Bart Van 
Theemsche, dit onderzoek uitvoeren in het kader van hun afstudeerproject. Zij zullen werken op basis van een 
deel denkresearch, aangevuld met een exploratieve fieldresearch. Diverse categorieën van leden, niet-leden en 
stakeholders worden actief geïnterviewd. Het resultaat van dit onderzoek moet ons een beeld geven van waar we met 
de BKCH goed bezig zijn, maar vooral… waar en ten opzichte van wie we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

Wij zullen het zeker niet nalaten u verder te informeren over de resultaten van dit project.

BIOCIDES:
WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING OP KOMST  ----------------------------------------------------------------------------------------------
Biocides worden vandaag door zowel privépersonen als door professionele en industriële gebruikers aangewend.

Biocides kunnen als volgt omschreven worden: ze bevatten of brengen actieve stoffen voort die gebruikt worden 
tegen schadelijke organismen zoals bacteriën, met als doel de gezondheid van mens en dier te beschermen.

Het betreft onder andere ontsmettingsmiddelen, insecticiden, rodenticiden, repellents, houtbeschermings-
middelen,…

Het op de markt brengen en het gebruik van biocides is aan een aantal specifieke voorwaarden onderworpen 
die zowel in de Europese als in de Belgische federale wetgeving geregeld zijn. Op Belgisch niveau worden de 
biocides toegelaten en gecontroleerd volgens het KB van 22/05/2003. Op Europees niveau is hier de richtlijn 98/8/
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