
 
 
 

VERBETERING VAN DE COMMUNICATIE  
IN DE TOELEVERINGSKETEN 

 
 
Communicatie binnen de toeleveringsketen is essentieel voor het behalen van de doelstelling 
van de REACH-verordening voor het verminderen van de risico’s die blootstelling aan chemische 
stoffen voor de menselijke gezondheid en het milieu kan opleveren.  
 
Als tussenpersoon tussen chemische producenten en downstream-gebruikers spelen de 
distributeurs van chemische producten een belangrijke rol bij de communicatie binnen de 
toeleveringsketen, gezien hun verplichting om relevante informatie over de chemische stof of 
het chemische mengsel (Veiligheidsinformatieblad1 en Blootstellingsscenario's2) aan de volgende 
speler of distributeur in de toeleveringsketen te bezorgen.  
 
De praktische implementatie van deze verordening is echter belastend voor de chemische sector 
in het algemeen, en voor de distributeurs van chemische producten in het bijzonder.  
De distributeurs van chemische producten ontvangen informatie over eenzelfde stof van 
diverse leveranciers in vele verschillende formaten en hebben de opdracht om al deze 
informatie samen te voegen en toegankelijk te maken voor de klant.  
 
Daarom worden door het FECC en de BACD volgende maatregelen sterk aanbevolen in de 
volledige toelevringsketen :  
 

 Het Veiligheidsinformatieblad moet opgemaakt worden volgens de specificaties in  
Bijlage II van de REACH-verordening.  

 De Blootstellingsscenario’s moeten opgemaakt worden volgens de specificaties van 
het “Richtsnoer over informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, Deel D: 
Kader voor de blootstellingsbeoordeling” van de Europees Agentschap voor 
chemische stoffen (ECHA),  

 De catalogi met standaardzinnen van EuPhraC en ESCom, ontwikkeld door de 
chemische sector, moeten gebruikt worden voor het Veiligheidsinformatieblad en de 
Blootstellingsscenario’s in de bijlage, en  

 SDSComXML/ESComXML moeten gebruikt worden als standaard voor de 
elektronische communicatie voor de uitwisseling van Veiligheidsinformatiebladen en 
Blootstellingsscenario's.  

 
Fecc is van mening dat enkel op deze manier de relevante informatie succesvol en op een 

begrijpelijke en nuttige manier gecommuniceerd kan worden binnen de toeleveringsketen, en zo 

een positieve bijdrage geleverd kan worden aan de verbetering van de veiligheid op het werk 

en de bescherming van het milieu. 

 

1 Volgens artikel 31.1 van de REACH-verordening  
2 Volgens artikel 31.7 van de REACH-verordening  


