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De eerste keer dat er binnen de Raad van 
Bestuur van de BKCH de herlancering 
van een informatiebrief aan onze leden 
werd besproken, was tijdens de voorstel-
ling van het project Safe. Dit initiatief heeft 
tot doel onze leden en klanten bewust te 
maken van de reële kost die door de ver-
schillende regelgevingen opgelegd wor-
den aan de chemische distributiesector. 
Hier denken wij in het bijzonder aan de 
regelgeving omtrent opslag en transport 
van ADR-goederen. Momenteel zijn wij al 
deze kosten aan het becijferen; de resul-
taten zullen jullie in de komende maan-
den mogen ontvangen.

Wij waren juist met dit werk begon-
nen toen er weer iets op ons af kwam: 
REACH. REACH werd gedurende lange 
tijd enkel als een zaak van de producen-
ten beschouwd. Via een gerichte lobby 
met Fedichem hebben wij de bevoegde 
instanties kunnen sensibiliseren voor de 
belangrijke impact op de chemische dis-
tributie. Onze Europese federatie FECC 
heeft dit eveneens op Europees niveau 
aangekaart. Tijdens al die contacten heb-
ben wij de ware toedracht van de dis-
tributie in de chemiesector kunnen be-
nadrukken. Het is namelijk zo dat onze 
activiteiten ongeveer 1,1 miljard euro
bedragen, hetgeen overeenstemt met 
2,5% van het totale zakencijfer van de 
chemische industrie in België. Maar als 
men rekening houdt met het feit dat de 
producenten bevoorrechte relaties onder-
houden met ongeveer 3.200 rechtstreek-
se klanten, wat slechts 2,7% van het to-
tale aantal gebruikers of downstream
users in de REACH-terminologie verte-
genwoordigt, dan ziet men onmiddellijk 
het belang van de chemische distribu-
tie. Die moet op zich alleen alle overige 
downstream users in het land bedienen. 
Hier spreekt men over minstens 120.000 
leveringspunten, of 97,3% van de totale 
markt.

Uit deze Pareto-verdeling blijkt opnieuw 
het belang van de chemische distributie. 
Wij zijn een onmisbare schakel in de uit-

voering van elk nieuw regelgevend initia-
tief betreffende chemische
producten. Weze het Responsibe Care, 
product stewardschip of vandaag 
REACH, of nog ESAD, al deze initiatieven 
vragen de integratie van de eindgebruiker 
in deze processen. De chemische distri-
butie heeft hier een cruciale rol te spelen.

Voor velen van onze klanten beperkt de 
kennis van REACH zich tot enkele artikels 
uit de krant. Verder zullen wij  ons ook 
moeten behoeden voor de tsunami aan 
gegevens die door de geharmoniseerde 
vragenlijst van de ECA (European Che-
micals Agency) opgelegd zullen worden. 
Wij zullen onze leden en klanten hierover 
moeten informeren. Tevens zullen wij in 
de toekomst de fi nanciële inspanningen 
die wij reeds geleverd hebben en die ons 
nog opgelegd zullen worden met hen 
moeten delen om een verantwoorde dis-
tributie te waarborgen.

Deze informatiebrief is een middel dat 
wij hiervoor wensen te gebruiken. Naast 
deze informatiebrief blijven wij actief de 
belangen van onze leden en klanten ver-
dedigen via de activiteiten van onze ver-
eniging en via onze deelname aan die van 
Fedichem en FECC.

Michel Vandermeiren
Voorzitter 
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WAAROM?
 
Op 18 december 2006 werd REACH door de Europese 
Commissie unaniem aangenomen.

Het systeem REACH (Registration, Evaluation and Autho-
risation of Chemicals) moet een hoog niveau van veilig 
gebruik van chemische stoffen verzekeren, dit zowel op 
het gebied van gezondheid als van milieu. 
Tezelfdertijd moet REACH de competitiviteit van de Euro-
pese chemische industrie bevorderen.

HOE?

REACH zal 40 bestaande wetgevingen vervangen door 
één unieke wetgeving voor alle chemische stoffen. 
Hiervoor zullen de producenten en invoerders de nodige 
informatie moeten verlenen aangaande de eigenschap-
pen van alle chemische stoffen die geproduceerd worden 
binnen Europa of geïmporteerd worden naar Europa met 
een hoeveelheid hoger dan 1 ton per jaar.
Ook zal de nodige informatie voor het veilig gebruik moe-
ten verstrekt worden aan de European Chemicals Agency 
in Helsinki in een registratiedossier.

WANNEER?

Vanaf 1 juni 2007 wordt REACH operati-
oneel. Vanaf dat ogenblik zal de hieron-
der aangegeven Time Planning moeten 
gevolgd worden.
Zie overzicht Key Dates.

WAT NU?

Wat de bedrijven nu moeten doen, is zich voorbereiden op 
de 1° fase, namelijk de Preregistratie, die ingaat op 1 juni 
2008 en eindigt op 1 december 2008.

Die voorbereiding houdt in dat men een inventaris maakt 
van alle chemische stoffen en preparaten die men produ-
ceert en die men importeert van buiten de EU. Dit zullen 
dan de stoffen zijn die moeten aangegeven worden aan 
de European Chemicals Agency voor de Preregistratie.
Van deze chemische stoffen moet dan een nieuwe SDS 
(Safety Data Sheet) opgemaakt worden met CSA (Che-
mical Safety Assessment) en CSR (Chemical Safety Re-
port).

Ook moeten alle downstream uses of gebruik van deze 
chemische stoffen geregistreerd worden. Daarom zul-
len deze moeten opgevraagd worden aan de klanten of 
downstream users. In samenspraak met het FECC werkt 

de Belgische Kamer van Chemiehandel aan een stan-
daardvragenlijst die naar de klanten zal kunnen opge-
stuurd worden of wordt er ook een aangepast computer-
programma  uitgewerkt.
Voor al deze te nemen acties zullen Guidances opgemaakt 
worden in de RIP’s (REACH Implementation Project). Bin-
nenkort zullen de eerste RIP’s klaar zijn.
Momenteel zijn de belangrijkste: 
RIP 3.1. Guidance Document on Preparing the Technical 
Dossier for Registration
RIP 3.2. Guidance Document on Preparing the Chemical 
Safety Report (CSR)
RIP 3.4. Guidance Document on Data Sharing (Pre-Regi-
stration)
RIP 3.5. Guidance Document on Downstream-User Re-
quirements

Verdere fases zullen in het volgende Chemic News-num-
mer besproken worden.

RESPONSIBLE CARE

Streven naar continue verbetering op het vlak van veilig-
heid, milieu en gezondheid is het sleutelwoord voor 
Responsible Care.

Na de lancering in Canada in 1985 geniet deze gedrags-
code voor de chemische nijverheid en distributeurs van 
chemische producten van een internationale erkenning en 
aanbeveling.

Het Responsible Care-initiatief 
beperkt zich niet enkel tot een 
intern engagement binnen een 
onderneming, maar betracht via 
een open dialoog met externe be-
trokkenen en internationale organi-
saties een globale visie en consi-
stentie te bewerkstelligen.  

Via de deelname aan Responsi-
ble Care leveren ondernemingen 
in de chemische sector een significante bijdrage tot een 
globale, duurzame ontwikkeling, waardoor zij een vol-
waardige plaats innemen binnen de samenleving. 

Voor meer informatie: www.responsiblecare.org

REACH: WAAROM – HOE – 
WANNEER - WAT NU?
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ESAD EN ERVARINGEN

Om veiligheid en kwaliteit voor mens en milieu blijvend te 
verzekeren, hebben producenten van chemicaliën het 
systeem van persoonlijke audits in het leven geroepen. 
Deze individualistische aanpak werd in de jaren ’90 echter 
een halt toe geroepen toen bleek  dat er nood was aan 
een overkoepelend en vooral aan een eenduidig
systeem.
ESAD, European Single Assessment Document, is één 
van die systemen die ontwikkeld werden binnen het kader 
van het Responsible Care Program. Dankzij dit document 
kunnen producenten en leveranciers van chemicaliën op 
een eenvoudige manier hun milieu-, kwaliteits- en veilig-
heidsmanagement evalueren.

Een SQAS Distributor / ESAD-audit resulteert niet in een 
certificaat van conformiteit, maar het eindrapport geeft 
wel een nauwkeurig beeld van het engagement van de 
onderneming naar kwaliteit, gezondheid/veiligheid en mi-
lieu.

Deze audit is gebaseerd op vragenlijsten gerelateerd aan 
de activiteit van de onderneming:

  Aantal vragen

1.  Distributie standaardactiviteit 223

2. Beoordeling locatie 213

3. Gechloreerde oplosmiddelen 70

4. Voeding, cosmetica en pharma 215

Totaal  721
 

Vragenlijst 3 en 4 zijn afhankelijk van de activiteit. 

Er zijn drie soorten vragen: 

1.  M-vragen: wettelijk verplicht in de meeste EU-
  landen
2.  I-vragen: industriële norm en vraag van    
  de chemische industrie naar distributeurs  toe
3.  D-vragen: vragen waar ruimte is voor    
  verbetering

Eenzelfde vraag kan op meerdere categorieën geëvalu-
eerd worden:

1.  SH: veiligheid en gezondheid
2.  E: milieu 
3.  Q: kwaliteit

Op www.sqas.org vindt u de volledige beschrijving, de 
vragenlijsten en een overzicht van de  beoordeelde be-
drijven terug.
 

Ter voorbereiding dient elke vraag affirmatief of negatief 

beoordeeld te worden. Tijdens de audit zelf blijken de au-
ditoren precieze criteria te hanteren waarvan de resultaten 
in een database worden ingebracht. Het is aangewezen 
ESAD tijdens een ISO9000/14000-opvolgingsaudit te
behandelen voor zover men geaccrediteerde auditoren 
voor beide systemen beschikbaar heeft. 

Eens de resultaten in de SQAS-database ingegeven zijn, 
kan men meerdere interessante rapporten genereren zo-
als scores naar performance op milieu-, kwaliteits- en 
veiligheidsgebied. Volgende fictieve gegevens tonen wat 
mogelijk is naar performance Responsible Care.
 

In vergelijking met de klassieke ISO-kwaliteitssystemen 
geeft ESAD zeker een toegevoegde waarde aangezien ook 
de gebieden waar men goed in is duidelijk naar voor komen. 
Zeer nuttig bij het bijstellen van kwaliteitsplannen!

IPI - BEDRIJFSVOORSCHRIFT – 
RISICOANALYSE

Elke leverancier die een product op de markt brengt, dient 
de nodige informatie te geven aan zijn klanten opdat deze 
een risicoanalyse zou kunnen uitvoeren. Hiervoor verstrekt 
de leverancier een veiligheidsinformatieblad (Material 
Safety Data Sheet – MSDS) aan de professionele gebruiker. 
De inhoud van deze fiches wordt geharmonizeerd door een 
Europese richtlijn, richtlijn 2001/58/EG. Een veiligheidsblad 
moet niet worden aangeboden aan het grote publiek, voor 
deze groep is enkel de etikettering verplicht.

Volgens Codex, T.V, H.I, Chemische agentia moet dan 
elke klant als werkgever een opleiding voorzien aan 
werknemers die met de chemische agentia in contact 
komen. De werkgever dient hiervoor een risicoanalyse 
uit te voeren op de arbeidsplaats en dient de verkregen 
informatie uit de risicoanalyse kenbaar te maken aan de 
werknemers. 

Aan de hand van een bedrijfsvoorschrift wordt de 
belangrijkste informatie van het veiligheidsinformatieblad 
in één oogwenk kenbaar gemaakt aan de werknemers 
met daarin additionele bedrijfsinstructies aangaande het 
specifieke gebruik van het product op de werkplaats. 

Deze instructie wordt opgesteld door de werkgever, 
vanuit de MSDS, en wordt Internal Plant Instruction (IPI), 
Bedrijfsvoorschrift of Veiligheidskaart genoemd.
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VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN IN ADR 
2007 VAN TOEPASSING OP DISTRIBU-
TEURS

•Lading < 3,5 ton 
Vroeger: voertuig oranje platen + blusapparaat 
+ uitrusting
Vanaf nu: chauffeur ook ADR-getuigschrift

•Transport van gevaarlijke producten vooraf-
gaand of volgend op zeevervoer
Indien het product in ADR gevaarlijker geklas-
seerd is dan in IMDG-code (zeevervoer) moeten 
vanaf nu ADR-etiketten aangebracht worden.

•Oranje ADR-platen mogen niet met een elas-
tiekdraadje of koord bevestigd zijn, maar wel op 
een degelijke manier.

•Tankdossier
Van iedere tankwagen of mobiele opzettank 
moet een dossier bijgehouden worden met con-
structietekening, oorspronkelijke keuring en at-
testen en de historiek van alle periodieke keurin-
gen (druktesten en dichtheidsbeproevingen). Dit 
dossier wordt bewaard in het bedrijf.

•Bij de keuring van vervoertanks, tankcontainers 
en opzettanks moet het keuringsorganisme bij 
een druktest P (pressure) voor de controledatum 
zetten en bij dichtheidsbeproeving L (leaktest) 
bij de datum plaatsen.

•Tankcontainers waarop nog geen tankcode-
aanduiding is aangebracht, moeten voorzien zijn 
van de officiële productbenaming.

•Brandblusapparaten zullen uniform worden in 
Europa.

•Indien zich tijdens het laden, het vullen, het 
vervoer of het lossen van gevaarlijke goederen 
op het grondgebied van een Verdragspartij een 
zwaar ongeval of voorval voordoet, moet res-
pectievelijk de belader, de vuller, de vervoerder 

of de bestemmeling zich er van vergewissen dat 
aan de bevoegde overheid van de betreffende 
Verdragspartij een rapport overgemaakt wordt 
dat volgens het in 1.8.5.4. voorgeschreven mo-
del is opgemaakt.

•Welke ongevallen moeten aan de officiële in-
stanties gemeld worden?

- menselijke schade
- milieuschade > € 50.000
- verlies van lading
- blokkage van verkeer > 3 uur

WERKING VAN DE KAMER 
WAAROVER PRATEN WE NU EIGENLIJK?

Ik kan me voorstellen dat onze leden zich toch wel afvra-
gen waarover die mannen nu eigenlijk praten in die lange 
Raad van Bestuur-vergaderingen?
Welnu, het zou volstaan u de volledige notulen te sturen, 
maar daaruit proeft u de sfeer niet.

Ik licht even een klein tipje van de sluier op betreffende de 
laatste vergadering, dd. 18/4.

Het hotste onderwerp was wel de enorme bijdrage van 
Fedichem. Na hun reorganisatie van 2005 hebben ze ons 
belast met secretariaatskosten voor de periode januari-
april 2006. Deze kosten blijken 3 keer hoger te liggen dan 
die van 2005. Vooral Hubert, onze penningmeester, is hier 
allerminst over te spreken.
Bovendien hebben wij nu ook onze eigen secretarissen, 
Freddy en Jacques. Dit functioneert uitstekend. Beide he-
ren hebben het er bijzonder druk mee tijdens hun welver-
diend pensioen en we zijn hen zeer dankbaar voor hun 
inspanning.

Andere onderwerpen die we in de groep gooien, zijn het 
organiseren van commissievergaderingen (bijv. ADR-ver-
gaderingen, communicatievergadering,...), bespreking 
van de resultaten, hoe gaan wij om met REACH , en ga 
zo maar door.
Leuk nieuwtje is dat, via Christophe, de Universiteit van 
Gent als onafhankelijk instituut ons de resultaten van het 
SAFE-project heeft laten inkijken. 

De inbreng van nieuwe leden is zeer belangrijk voor het 
voortbestaan van onze club. Iedereen wordt dan ook drin-
gend verzocht om zich heen te kijken hoe we onze be-
langrijke club verder kunnen uitbouwen. Hoe meer leden, 
hoe meer invloed in de Chemische Distributie!

Nieuwe data om te onthouden:

- Juni 2007 (de juiste datum volgt nog): bedrijfsbezoek   
Dolomites de Marche-Les-Dames (Lhoist)
- 16 mei 2007: algemene ledenvergadering: in De   
Waerboom, Groot-Bijgaarden (kom allen!)
- 28-29 september 2007: weekend van de Chemie te 
Dinant (georganiseerd door Quaron)

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