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Het voornaamste doel van de BKCH bestaat erin zoveel mogelijk actoren bijeen 
te brengen die een rechtstreekse of onrechtstreekse rol spelen in de distributie 
van chemische producten. Daarbij moet ook aandacht geschonken worden aan 
de nieuwe reglementeringen en wetgevingen. Verder is het noodzakelijk om de 
ethiek in veiligheid en professionalisme binnen de distributiesector verder te op-
timaliseren.

Er werden verschillende commissies opgericht die instaan om actuele 
informatie te verzamelen, te bespreken en indien nodig te implementeren in onze 
verschillende bedrijven van de sector.

De bestaande commissies zijn de volgende:  transport - ADR
   food - feed - pharma
   Responsible Care®
   SHE - Safe
   REACH
   communicatie
   sociaal

DE WERKING VAN DE COMMISSIES BINNEN DE BKCH  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
WEEKEND VAN DE CHEMIE, 25-26 SEPTEMBER 2009  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Weekend van de Chemie werd dit jaar door Univar georganiseerd in Brussel. 
Bij de aankomst in het Hotel Be Manos was het thema van het Weekend, black & 
white, meteen duidelijk. De hotelketen is bekend voor zijn verbouwing van oude 
stadsresidenties tot prachtige designhotels.

Voor de leden van de Kamer was er een druk programma voorzien. Als eerste 
spreker gaf de heer Paul Becue, general manager van Euler Hermes, ons een 
boeiende uiteenzetting rond risk management. 

Aansluitend gingen we naar Net Brussel, het sorteercentrum en Groen Punt van 
de Bempt in Vorst. Hier wordt al het afval van het gewest Brussel verzameld, 
gesorteerd en verbrand. We kregen een rondleiding op de afdeling die gevaarlijk en 
chemisch afval verwerkt.

Na een korte lunch begon het namiddagprogramma met een uiteenzetting van Dr. 
Ir. Erwin Lamot, general manager Flanders Food. De heer Lamot beklemtoonde 
de noodzaak aan innovatie in de voedingsector. Door allerlei ondersteunende 
maatregelen wil Flanders Food een platform bieden om de competitiviteit in de 
voeding te versterken door gericht stimuleren en implementeren van innovatie. 
Onze voeding van morgen moet ‘Evenwichtig en Lekker’ zijn. Flanders Food telt 
ondertussen ruim 200 leden, waaronder producenten van voedingsmiddelen en 
distributeurs van grondstoffen. Meer informatie vindt u op www.flandersfood.com.

Daarna werden we uitgenodigd bij Infrabel, de eigenaar en beheerder van het 
Belgisch spoorwegennet. Deze onderneming werd opgericht op 1 januari 2005 in 
het kader van de Europese richtlijnen voor de liberalisering van het spoorverkeer. De 
onderneming telt 12.500 werknemers en heeft een omzet van ongeveer 1 miljard 
euro. We kregen inzicht in de manier waarop het kluwen van treinverbindingen 
elke dag opnieuw in goede banen wordt geleid. Dit gebeurt op de afdeling traffic 
control, die we bezocht hebben. Van hieruit worden precieze richtlijnen gegeven 
aan de seinhuizen. Bij problemen op bepaalde trajecten wordt vanuit deze afdeling 
onmiddellijk ingegrepen.

Na een lange, maar boeiende werkdag werd het stilaan tijd om meer aandacht 
te besteden aan het ludieke. Iets wat tijdens het Weekend van de Chemie 
zeker zo belangrijk is. Onze partners hadden de dag doorgebracht in Brussel, 
bij een stralende zon op een door mevrouw Delahaye speciaal samengesteld 
partnerprogramma. 

Na de cocktail, aangeboden door Univar, werd het avondfeest dit jaar georganiseerd 
op een boot. De boot was wel een maatje te klein (besparingen waarschijnlijk), 
maar dat bracht ons letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar. Rond 01u00 werd 
er terug aangelegd, maar voor velen was dit duidelijk nog te vroeg. Volgens de 
traditie werd er dan ook nog een tijd (uren onbekend) doorgefeest aan de bar van 
het hotel. Ook al waren de hotelkamers zeer mooi, velen hebben er weer zeer kort 
van genoten.

Zaterdagmorgen was het tijd voor cultuur. Direct na het ontbijt stond het Magritte 
Museum op het programma. Het oeuvre van Magritte werd hier chronologisch en 
thematisch gepresenteerd. 

Het Weekend werd zaterdagmiddag afgesloten met een lekkere lunch in Brasserie 
de l’Ommegang op de Grote Markt. 

We danken de organisatoren en in het bijzonder onze secretaris-generaal, Patrick 
Delahaye, en zijn echtgenote voor een bijzonder geslaagd Weekend van de Chemie. 
Het aantal aanwezigen was alweer hoger dan vorig jaar. Diegenen die vertrouwd 
zijn met het Weekend willen er elk jaar opnieuw bij zijn. Het doet ons telkens veel 
plezier ook nieuwe deelnemers te zien. Het is een unieke gelegenheid om tijdens 
een interessant en aangenaam event mensen van de sector te ontmoeten. Hopelijk 
tot volgend jaar voor een nieuw Weekend van de Chemie.

Elke commissie wordt geleid door een verantwoordelijke die rapporteert aan 
de commissievoorzitter tijdens de 5 vergaderingen die per jaar georganiseerd 
worden. Een rapport van deze vergaderingen wordt dan ter informatie naar de 
leden gestuurd. De commissievoorzitter stelt de te nemen acties voor aan de raad 
van bestuur, waarbij dan de voor te stellen beslissingen voor onze leden worden 
uitgewerkt. 

Elke commissieverantwoordelijke heeft de mogelijkheid om, met afgevaardigden 
van onze leden, afzonderlijke vergaderingen bijeen te roepen om bepaalde 
reglementeringen of wetgevingen uit te klaren en acties te bespreken. De 
aantekeningen van deze vergaderingen worden door de secretaris-generaal 
samengevat in een verslag.

Hierbij doen we dan ook een oproep aan onze leden om een maximum aan 
gespecialiseerde krachten te delegeren zodat er in de commissies optimaal werk 
verricht kan worden en zodoende aan onze leden een up-to-date informatie te 
verstrekken wat dan weer het het professionalisme van de BKCH ten goede komt.

Voor meer gegevens, gelieve onze website te bezoeken op 
http://www.bkch-cbcc.be.
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BESTE LEDEN  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het jaareinde is in zicht. Onze sector heeft zware inspanningen geleverd om zich te schikken naar de bepalingen 
van de REACH-reglementering. We kunnen stellen dat de preregistratie relatief vlot verlopen is. Anders is het 
gegaan met de use alignment. Deze had tot doel alle toepassingen van chemische stoffen te identificeren en die 
informatie aan de producenten over te maken. Van het oorspronkelijke top/down-idee waarbij de producenten de 
gebruikers gingen informeren over de meest courante applicaties van hun chemicaliën is er uiteindelijk niet veel in 
huis gekomen. Op onze sector rustte de zware administratieve taak om als tussenpartij de informatie op coherente 
en duidelijke manier door te spelen. Wij hebben hiervoor moeite noch tijd gespaard, maar stellen ons de vraag of 
dit niet op een meer efficiënte manier georganiseerd kon worden.

Naast REACH is er nog een andere wetgeving die in onze sector belangrijke veranderingen zal teweegbrengen. Op 
31 december 2008 werd er een nieuwe wetgeving gepubliceerd: de zogenaamde CLP-verordening (Classification, 
Labelling and Packaging of substances and mixtures). Deze nieuwe wetgeving is van kracht sinds 20 januari 2009 
en brengt enkele belangrijke hervormingen met zich mee. De startdatum van 1 december 2010 voor enkelvoudige 
stoffen valt samen met de eerste registratiedeadline van REACH. De belangrijkste uitdagingen voor onze sector 
zijn de nieuwe classificatie organiseren, het invoeren van nieuwe etiketten en eventueel andere verpakkingen. 
Onze sector draagt bij tot het verantwoord omgaan met chemische producten en ondersteunt hierdoor tevens de 
duurzame ontwikkeling. Wij doen dit met overtuiging en professionalisme.

Wij wensen al onze leden en sympathisanten nog een goed jaareinde en een voorspoedig 2010!

Christophe De Cannière
Vice-voorzitter BKCH

ZWAK LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL  ----------------------------------------------------------------------------------------
Door Peter Vanden Houte, chief economist ING België

Een jaar na het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers lijkt de wereldeconomie overeind te 
krabbelen. Economen gaan in discussie over de vraag of het herstel een V-, U-, W- of L-vormig verloop zal hebben. 
Feit is dat het ergste achter de rug lijkt en we weldra opnieuw positieve groei zullen optekenen.

De groeilanden hebben een belangrijke rol gespeeld in de vertering van de zware financiële schokken. In China werd 
immers een zelden gezien stimuleringsplan in stelling gebracht, dat voor een forse groeiheropleving zorgde. Positief 
is bovendien dat het vooral de binnenlandse vraag is die werd gestimuleerd, waar China in het verleden vooral op een 
export gedreven groeimodel mikte. In augustus groeiden de Chinese autoverkopen met 90% jaar op jaar, een perfecte 
illustratie van de dynamische vraag. De Chinese groeimotor heeft in de meeste andere Zuidoost-Aziatische landen 
voor een groeispurt gezorgd, waarbij ook Australië een graantje kon meepikken.

Maar ook in het Westen is de heropleving uit de startblokken gekomen. Dat heeft veel te maken met het lage niveau 
van de voorraden. Tijdens de recessie hebben heel wat bedrijven hun voorraden tot een onhoudbaar laag niveau 
afgebouwd. Nu de wereldvraag begint aan te trekken, 
moeten ze niet alleen meer produceren om aan de vraag te 
voldoen, maar ook om de voorraden weer op een normaal 
peil te brengen. Deze beweging zal in de tweede jaarhelft 
van 2009 al voor een positieve groei zorgen. Dat neemt niet 
weg dat er nog wat twijfel bestaat over het verdere verloop 
van de herneming. De werkloosheid dreigt nog een zestal 
maanden te stijgen, wat de consumptie in eerste instantie 
wat zou kunnen temperen. Met een capaciteitsbenutting 
van amper 70% kan ook moeilijk een stijging van de 
investeringen in de industrie verwacht worden. Bovendien 
hebben de overheden diep in de buidel getast, niet alleen 
om de banken overeind te houden, maar ook om de 
economie te stimuleren. Dat heeft voor een flink gat in de 
begroting gezorgd, waardoor er in de komende jaren zal 
moeten bespaard worden. Misschien nog niet in 2010, 
maar toch in 2011. Hogere belastingen en lagere uitgaven 
zijn dan ook factoren die het herstel wat zouden kunnen 
afremmen. Daar komt dan nog een te sterke euro bij die 
de export stokken in de wielen zou kunnen steken. Na een 



Ook bij de professionele eindgebruikers zullen maatregelen genomen worden. 
Dit zullen maatregelen zijn die lijken op de regelgeving die nu reeds gelden voor 
drugsprecursoren. In de hele aanvoerketen zullen verdachte transacties gemeld 
moeten worden bij de overheid en er zullen eindgebruikersverklaringen moeten 
opgesteld worden. 

In het kader van de zorgplicht van de chemische distributie acteren de meeste 
distributeurs in lijn met de Responsible Care®-gedachte. Het kan dus zijn dat 
zij nu reeds om een eindgebruikersverklaring vragen of dat ze bezig zijn om 
hun personeel te instrueren om verdachte transacties te melden. Ook probeert 
de BKCH te komen tot één meldpunt voor verdachte transacties, of het nu 
precursoren voor drugs, explosieven of chemische wapens betreft. In Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk is er reeds een dergelijk centraal meldpunt ingesteld.

Maarten Dankloff, Arkema

een risico-evaluatie en blootstellingscenario’s worden opgesteld. Bovendien zegt 
Art.10aiii dat er eveneens een beschrijving van de toepassingen gevraagd wordt 
op het niveau van het persoonlijk technisch dossier van alle aangevers voor alle 
substanties.

Gelukkig hebben veel beroepsorganisaties het werk van identificatie van de 
voornaamste toepassingen, “Mapping of the Uses”, voor hun respectievelijke 
sectoren op zich genomen. Dit gebeurt op basis van 5 categoriecodes (descriptors), 
vastgelegd door ECHA (cf. Chemic News N°5 en BKCH REACH Seminar: A 
Distributor’s Experience, door Alain Berthet - 17/09/09). Wij raden u ten stelligste 
aan om u in te lichten bij uw sectorfederatie over het bestaan van dergelijke tabellen. 

Voor meer informatie en details over de te volgen procedures kan u terecht op 
onze website www.bkch-cbcc.be, nieuwsbrief N°2009069: Melden van uses van 
de substantie aan de leverancier. 

Alain Berthet

PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN: 
VERBETEREN VAN DE VEILIGHEID IN DE KETEN  ---------

Bij heel wat aanslagen gebruiken terroristen explosieven. Denk hierbij maar aan 
de aanslagen in Londen en Madrid. In het verleden werden deze explosieven vaak 
gestolen. Gezien de laatste jaren de veiligheid enorm is toegenomen, gaan steeds 
meer terroristen gebruik maken van zelfgemaakte explosieven, of homemade 
explosives. Voor het maken van deze explosieven zijn chemische producten nodig. 
Uit onderzoek naar de gebruikte stoffen bij aanslagen blijkt dat maar een redelijk 
beperkte groep chemicaliën echt interessant is voor terroristen. In 2007 hebben 
de Europese lidstaten in overleg met de chemische industrie en distributie een lijst 
opgetekend van 14 chemicaliën waarvoor maatregelen genomen moeten worden. 
Dit overzicht werd gepubliceerd in een actieplan, gepresenteerd door de Europese 
Commissie op 6 november 2007. Op basis van dit actieplan is een commissie 
gestart, de standing committee on explosive precursors. In deze commissie 
kijken vertegenwoordigers van de lidstaten samen met vertegenwoordigers van 
de industrie, handel en detailhandel per stof naar de mogelijke maatregelen om 
het moeilijker te maken voor terroristen om de stof te kunnen kopen en om te 
voorkomen dat men hiermee explosieven kan maken. Op dit moment vindt op 
basis van de lopende aanbevelingen en discussies onderzoek plaats naar de 
mogelijke economische gevolgen van eventueel te nemen maatregelen. Verder 
probeert de Europese Commissie in overleg met de verschillende branches tot 
vrijwillige overeenkomsten te komen. 

In de standing committee on explosive precursors worden de volgende wijdverbreide 
stoffen nader bekeken: ammoniumnitraat, aceton, waterstofperoxide, hexamine, 
(per)chloraten, nitromethaan, kaliumnitraat en sterke zuren zoals zwavelzuur, 
salpeterzuur en zoutzuur en daarnaast ook nog citroenzuur en aluminiumpoeder. Dit 
zijn bijna allemaal stoffen die in grote volumes worden geproduceerd, verhandeld 
en gebruikt door de keten van chemische industrie tot eindconsument. Denk 
maar aan het feit dat waterstofperoxide gebruikt wordt als ontsmettingsmiddel, 
maar ook voor het blonderen van haar. En zo is ammoniumnitraat een belangrijk 
bestanddeel van kunstmeststoffen en wordt zwavelzuur toegepast in autoaccu’s. 

Een potentiële maatregel is dat bepaalde stoffen
 niet meer in hoge concentraties verkrijgbaar zijn voor de consument;
  Voorbeeld 1: ammoniumnitraat mag alleen nog maar in bepaalde 

concentraties verkocht worden aan professionele eindgebruikers 
als boeren. De beveiliging van kunstmest met een hoog gehalte 
ammoniumnitraat moet trouwens in het geheel verbeterd worden. In 
sommige landen zijn hier al vrijwillige afspraken rond gemaakt die het voor 
een terrorist moeilijk moet maken ammoniumnitraat te stelen.

  Voorbeeld 2: waterstofperoxide in concentratie > 12% zal niet meer vrij 
verkrijgbaar zijn voor de consument. 

 helemaal niet meer verkrijgbaar zijn of alleen met identificatie van 
 de koper; 
  Voorbeeld: geconcentreerd salpeterzuur zal waarschijnlijk niet meer 

verkrijgbaar zijn voor het gewone publiek.
 alleen nog maar gemengd met andere stoffen verkocht mogen worden  

zodat het moeilijker wordt om deze stof nog te gebruiken voor een explosief.
  Voorbeeld: aceton zal alleen nog verkrijgbaar zijn als het vermengd is met 

andere stoffen.

LADINGZEKERING, 
PRIORITEIT BIJ WEGTRANSPORT  -----------------------------------------------------------

De nieuwe wetgeving inzake ladingzekering of stuwage van de goederen in de 
vrachtwagen zal in de komende maanden prioritair gecontroleerd worden door 
de federale politie. Het is dan ook van belang om de nadruk te leggen op een 
paar belangrijke en praktische aandachtspunten inzake ladingzekering voor che-
mische goederen maar ook voor de transporten van alle goederen.

 Vastzetten van goederen
  De goederen moeten op een palet vastgezet worden, zodat ze bij een 

helling van 26° niet verschuiven. Een foto mag als bewijsmateriaal dienen.
  Wikkelfolie is zeer efficiënt gebleken voor zover het palet samen met de 

goederen wordt gewikkeld. 

 Belangrijke informatie aangaande vrachtwagens 
  De constructeurs van vrachtwagens moeten een attest kunnen leveren 

waarbij de maximale krachten op de voorkant en/of de zijkanten worden 
uitgedrukt in dekanewton. Indien meer dekanewton vereist is, dan moeten 
spanbanden (met certificaat) of antislipmatten gebruikt worden.

  Voor nieuwe vrachtwagens is het aanbevolen om volgens de Code XL in 
regel te zijn.

  Voor bestaande vrachtwagens moeten, zo nodig, spanbanden gebruikt 
worden. In deze gevallen zal dit met een zekere flexibiliteit bekeken 
worden.

  Antislipmatten
  - De dikte van de antislipmat speelt geen rol.
  - De stabiliteit is in orde als alles tegen elkaar en vooraan de vrachtwagen 

te beginnen, geladen is.
  - Onder de 4 hoeken van een palet mag een antislipmat geplaatst worden, 

voor zover deze niet doorbuigt.
  - Over het algemeen zijn de testen voor antislipmatten zeer goed 

meegevallen qua efficiëntie.
  - De laadvloer moet altijd zuiver zijn, zoniet volgt er een onmiddellijke boete.
  Voor vrachtwagens van derden moet een schriftelijke melding gebeuren van:
  - attest van de voorkant en zijkanten, in verband met de zwaartekrachten;
  - certificaat van de gebruikte spanbanden.

 Overheid en federale politie
 De politie heeft een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van 

alle provincies ten einde een werkdocument betreffende stuwage op te 
maken voor gans België. Als de stuwage niet correct is uitgevoerd, dan 
wordt er een onmiddellijke boete opgelegd van minimum 150 Euro en 
van minimum 1.000 Euro voor ADR goederen. De vrachtwagen wordt 
opzijgezet voor het onmiddellijk vastzetten van de goederen.

 Actie van de BKCH
 Een vergadering wordt gepland met de federale politie, waarbij 

de praktische uitvoering van het laden van een vrachtwagen met 
distributiegoederen zal plaatsvinden en dit volgens de stuwageregels. Alle 
vragen zullen hierbij door de logistieke mensen van onze leden aan de 
overheden en de politie kunnen gesteld worden. Naar aanleiding van deze 
praktische vergadering zullen dan de bevindingen in een rapport aan de 
BKCH-leden meegedeeld worden.

groei van -3 à -4% dit jaar zouden de meeste Europese landen volgend jaar toch 
ongeveer 1% groei moeten kunnen neerzetten. Dit is eerder zwak na zo’n zware 
recessie en dat betekent concreet dat het waarschijnlijk nog tot begin 2012 zal 
duren alvorens we weer het productieniveau van 2008 halen.

De banksector likt intussen haar wonden. De stabilisering van de Amerikaanse 
vastgoedmarkt zorgt ervoor dat de zogenaamde toxische producten niet langer 
in waarde dalen. Banken krijgen echter nog bijkomende klappen te incasseren 
door de stijging van het aantal faillissementen. Gelukkig heeft een stresstest 
van de Europese toezichthouders uitgewezen dat de grote banken nu voldoende 
gekapitaliseerd zijn om die klappen te kunnen opvangen. Maar het zal toch nog een 
tijdje duren alvorens ze er helemaal bovenop zijn.

De toch nog altijd fragiele toestand van de economie zet de centrale bank aan 
tot voorzichtigheid. Bovendien ziet de ECB absoluut geen inflatiegevaar op 
middellange termijn (in heel wat landen is de inflatie momenteel negatief). 
Toegegeven, de inflatie zal terug positief worden door de stijging van de olieprijzen. 
Vergeet niet dat meer dan 50% van de olievraag nu uit groeilanden komt, die op 
dit ogenblik al een vrij sterke expansie kennen. De hoge werkloosheid en grotere 
capaciteitsoverschotten maken echter dat de onderliggende inflatiedreiging hier 
vrij beperkt is. De ECB kan zich dan ook veroorloven om nog een tijdje de kat uit de 
boom te kijken. Concreet denken we dat een eerste officiële renteverhoging maar 
in het vierde kwartaal van 2010 zal plaatsvinden. 

We gaan dus een zeker, maar eerder zwak herstel tegemoet met lage inflatie. 
Dat betekent onmiddellijk ook dat een mogelijke stijging van het rentepeil eerder 
beperkt zal zijn in 2010. 

2009 2010 2011

BBP-groei (in %)

België -3.0 1.0 2.0

EMU -3.8 1.2 2.1

Inflatie (in %)

België 0.2 1.3 2.0

EMU 0.3 1.2 1.7

3M-rente (jaareinde) 0.80 1.50 2.75

Olo 10-jaarrente (jaareinde) 3.80 4.20 4.50
      
  
REACH - COMMUNICATIE VAN DE APPLICATIES
BRIEF AAN ONZE LEVERANCIERS EN KLANTEN -------------

We worden vandaag overstelpt door herinneringen en aanbevelingen aangaande 
de communicatie van de toepassingen (uses) van de te registreren substanties. 

Wij zijn inderdaad bezorgd door de geringe reactie vanwege de industrie. Onze 
ervaring toont aan dat de top/down-aanpak, zoals voorgesteld door CEFIC, 
geen groot succes blijkt te zijn (nl. de leverancier informeert zijn klanten over de 
toepassingen voor de betreffende substanties en de klant bevestigt).

Nochtans eist REACH (1907/2006) dat de controle van de risico’s verbonden 
aan het gebruik van de gevaarlijke chemische stoffen, aangetoond wordt voor alle 
geïdentificeerde applicaties. Als de toepassingen van een bepaalde substantie niet 
erkend en geëvalueerd zijn op niveau van het registratiedossier van de leverancier, 
dan zullen de klanten geen toelating meer krijgen om die stof te gebruiken. REACH 
voorziet ook het recht aan de gebruikers om hun leveranciers in te lichten over hun 
toepassingen ten einde deze als geïdentificeerde applicaties op te nemen (vóór 1 
december 2009).

We krijgen soms antwoorden van leveranciers dat bepaalde toepassingen nog 
niet aan de orde zijn gezien de te kleine volumes (registratie in 2018). Wij zijn het 
hiermee niet helemaal eens. Naar onze mening is het belangrijk voor gebruikers en 
distributeurs om zo vroeg mogelijk alle applicaties van een substantie te identificeren. 
Een dergelijk dossier moet voor 2010 geregistreerd zijn door de aangever (Lead 
Registrant) en er moet gezamenlijk een chemisch veiligheidsrapport (Chemical 
Safety Report – CSR) binnen het welgekende Substance Information Exchange 
Forum - SIEF ingediend worden. Het is aan te raden om alle substanties, gevaarlijk 
of ongevaarlijk, aan te geven. Toch moeten er enkel voor de gevaarlijke substanties 
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  BRENNTAG N.V.
  Marc Pattyn, executive vice president Europe bij Brenntag, ging op 

30 september met pensioen, wat uiteraard met een receptie moest 
gevierd worden. Gedurende 6 jaar was Marc ook CEO van Brenntag 
N.V. en voorzitter van de raad van bestuur van de BKCH. Tijdens 
zijn voorzitterschap werd Responsible Care® ingevoerd en werd het 
een belangrijke prioriteit binnen de BKCH. De Belgische Kamer van 
Chemiehandel dankt Marc voor zijn inzet en wenst hem alle succes 
toe in zijn nieuwe leven.

  BKCH in de pers
  Op 6 augustus 2009 is over de BKCH een artikel verschenen in de 

krant l’Echo, met als titel Chimie: les distributeurs casquent. De 
nadruk wordt gelegd op de financiële lasten die de distributiesector 
moet dragen ten gevolge van de milieu- en veiligheidsnormen. Ook 
de gevolgen van REACH worden uitgelegd.

  BKCH in Outlook Magazine
  In het julinummer van Outlook Magazine van de Chemical Business 

Association (CBA) in de UK werd een artikel opgenomen over 
de BKCH, Outlook profiles the Belgian Association for Chemical 
Distributors. Hierin werden de organisatie en werking van onze 
associatie volledig toegelicht.

  Driemaandelijkse ledenvergadering
  Op 2 december 2009 werd onze traditionele ledenvergadering 

gehouden. Tijdens de lunchcauserie ontvingen we deze keer 
Patriek Poelman, Ir. biochemie en manager industrial chemicals 
& pure fuels bij Kreglinger Europe NV met een presentatie over 
BIOBRANDSTOFFEN, de keerzijde van de groene medaille.

  REACH Seminar
  Op donderdag 17 september 2009 heeft de BKCH een succesvol 

REACH-seminarie georganiseerd in het congrescentrum De Montil 
in Affligem. Het programma was als volgt samengesteld: 

   A General Review of REACH - Past & Present Issues, Tomorrow’s 
Challenges, door Alain Berthet, independant regulation manager 
- REACH for Kreglinger Europe NV

    Enforcement Issues and SIEF Agreements, door Craig Simpson, 
senior associate in Steptoe & Johnson

   The Anti-trust Angle and Typical Discrimination, Fairness, 
Transparency Problems in REACH, door Yves Botteman, senior 
associate in Steptoe & Johnson 
Het programma werd afgesloten met een receptie. Presentaties 
kunnen altijd op aanvraag verkregen worden of zijn beschikbaar 
op onze website www.bkch-cbcc.be.



Ook bij de professionele eindgebruikers zullen maatregelen genomen worden. 
Dit zullen maatregelen zijn die lijken op de regelgeving die nu reeds gelden voor 
drugsprecursoren. In de hele aanvoerketen zullen verdachte transacties gemeld 
moeten worden bij de overheid en er zullen eindgebruikersverklaringen moeten 
opgesteld worden. 

In het kader van de zorgplicht van de chemische distributie acteren de meeste 
distributeurs in lijn met de Responsible Care®-gedachte. Het kan dus zijn dat 
zij nu reeds om een eindgebruikersverklaring vragen of dat ze bezig zijn om 
hun personeel te instrueren om verdachte transacties te melden. Ook probeert 
de BKCH te komen tot één meldpunt voor verdachte transacties, of het nu 
precursoren voor drugs, explosieven of chemische wapens betreft. In Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk is er reeds een dergelijk centraal meldpunt ingesteld.

Maarten Dankloff, Arkema

een risico-evaluatie en blootstellingscenario’s worden opgesteld. Bovendien zegt 
Art.10aiii dat er eveneens een beschrijving van de toepassingen gevraagd wordt 
op het niveau van het persoonlijk technisch dossier van alle aangevers voor alle 
substanties.

Gelukkig hebben veel beroepsorganisaties het werk van identificatie van de 
voornaamste toepassingen, “Mapping of the Uses”, voor hun respectievelijke 
sectoren op zich genomen. Dit gebeurt op basis van 5 categoriecodes (descriptors), 
vastgelegd door ECHA (cf. Chemic News N°5 en BKCH REACH Seminar: A 
Distributor’s Experience, door Alain Berthet - 17/09/09). Wij raden u ten stelligste 
aan om u in te lichten bij uw sectorfederatie over het bestaan van dergelijke tabellen. 

Voor meer informatie en details over de te volgen procedures kan u terecht op 
onze website www.bkch-cbcc.be, nieuwsbrief N°2009069: Melden van uses van 
de substantie aan de leverancier. 

Alain Berthet

PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN: 
VERBETEREN VAN DE VEILIGHEID IN DE KETEN  ---------

Bij heel wat aanslagen gebruiken terroristen explosieven. Denk hierbij maar aan 
de aanslagen in Londen en Madrid. In het verleden werden deze explosieven vaak 
gestolen. Gezien de laatste jaren de veiligheid enorm is toegenomen, gaan steeds 
meer terroristen gebruik maken van zelfgemaakte explosieven, of homemade 
explosives. Voor het maken van deze explosieven zijn chemische producten nodig. 
Uit onderzoek naar de gebruikte stoffen bij aanslagen blijkt dat maar een redelijk 
beperkte groep chemicaliën echt interessant is voor terroristen. In 2007 hebben 
de Europese lidstaten in overleg met de chemische industrie en distributie een lijst 
opgetekend van 14 chemicaliën waarvoor maatregelen genomen moeten worden. 
Dit overzicht werd gepubliceerd in een actieplan, gepresenteerd door de Europese 
Commissie op 6 november 2007. Op basis van dit actieplan is een commissie 
gestart, de standing committee on explosive precursors. In deze commissie 
kijken vertegenwoordigers van de lidstaten samen met vertegenwoordigers van 
de industrie, handel en detailhandel per stof naar de mogelijke maatregelen om 
het moeilijker te maken voor terroristen om de stof te kunnen kopen en om te 
voorkomen dat men hiermee explosieven kan maken. Op dit moment vindt op 
basis van de lopende aanbevelingen en discussies onderzoek plaats naar de 
mogelijke economische gevolgen van eventueel te nemen maatregelen. Verder 
probeert de Europese Commissie in overleg met de verschillende branches tot 
vrijwillige overeenkomsten te komen. 

In de standing committee on explosive precursors worden de volgende wijdverbreide 
stoffen nader bekeken: ammoniumnitraat, aceton, waterstofperoxide, hexamine, 
(per)chloraten, nitromethaan, kaliumnitraat en sterke zuren zoals zwavelzuur, 
salpeterzuur en zoutzuur en daarnaast ook nog citroenzuur en aluminiumpoeder. Dit 
zijn bijna allemaal stoffen die in grote volumes worden geproduceerd, verhandeld 
en gebruikt door de keten van chemische industrie tot eindconsument. Denk 
maar aan het feit dat waterstofperoxide gebruikt wordt als ontsmettingsmiddel, 
maar ook voor het blonderen van haar. En zo is ammoniumnitraat een belangrijk 
bestanddeel van kunstmeststoffen en wordt zwavelzuur toegepast in autoaccu’s. 

Een potentiële maatregel is dat bepaalde stoffen
 niet meer in hoge concentraties verkrijgbaar zijn voor de consument;
  Voorbeeld 1: ammoniumnitraat mag alleen nog maar in bepaalde 

concentraties verkocht worden aan professionele eindgebruikers 
als boeren. De beveiliging van kunstmest met een hoog gehalte 
ammoniumnitraat moet trouwens in het geheel verbeterd worden. In 
sommige landen zijn hier al vrijwillige afspraken rond gemaakt die het voor 
een terrorist moeilijk moet maken ammoniumnitraat te stelen.

  Voorbeeld 2: waterstofperoxide in concentratie > 12% zal niet meer vrij 
verkrijgbaar zijn voor de consument. 

 helemaal niet meer verkrijgbaar zijn of alleen met identificatie van 
 de koper; 
  Voorbeeld: geconcentreerd salpeterzuur zal waarschijnlijk niet meer 

verkrijgbaar zijn voor het gewone publiek.
 alleen nog maar gemengd met andere stoffen verkocht mogen worden  

zodat het moeilijker wordt om deze stof nog te gebruiken voor een explosief.
  Voorbeeld: aceton zal alleen nog verkrijgbaar zijn als het vermengd is met 

andere stoffen.

LADINGZEKERING, 
PRIORITEIT BIJ WEGTRANSPORT  -----------------------------------------------------------

De nieuwe wetgeving inzake ladingzekering of stuwage van de goederen in de 
vrachtwagen zal in de komende maanden prioritair gecontroleerd worden door 
de federale politie. Het is dan ook van belang om de nadruk te leggen op een 
paar belangrijke en praktische aandachtspunten inzake ladingzekering voor che-
mische goederen maar ook voor de transporten van alle goederen.

 Vastzetten van goederen
  De goederen moeten op een palet vastgezet worden, zodat ze bij een 

helling van 26° niet verschuiven. Een foto mag als bewijsmateriaal dienen.
  Wikkelfolie is zeer efficiënt gebleken voor zover het palet samen met de 

goederen wordt gewikkeld. 

 Belangrijke informatie aangaande vrachtwagens 
  De constructeurs van vrachtwagens moeten een attest kunnen leveren 

waarbij de maximale krachten op de voorkant en/of de zijkanten worden 
uitgedrukt in dekanewton. Indien meer dekanewton vereist is, dan moeten 
spanbanden (met certificaat) of antislipmatten gebruikt worden.

  Voor nieuwe vrachtwagens is het aanbevolen om volgens de Code XL in 
regel te zijn.

  Voor bestaande vrachtwagens moeten, zo nodig, spanbanden gebruikt 
worden. In deze gevallen zal dit met een zekere flexibiliteit bekeken 
worden.

  Antislipmatten
  - De dikte van de antislipmat speelt geen rol.
  - De stabiliteit is in orde als alles tegen elkaar en vooraan de vrachtwagen 

te beginnen, geladen is.
  - Onder de 4 hoeken van een palet mag een antislipmat geplaatst worden, 

voor zover deze niet doorbuigt.
  - Over het algemeen zijn de testen voor antislipmatten zeer goed 

meegevallen qua efficiëntie.
  - De laadvloer moet altijd zuiver zijn, zoniet volgt er een onmiddellijke boete.
  Voor vrachtwagens van derden moet een schriftelijke melding gebeuren van:
  - attest van de voorkant en zijkanten, in verband met de zwaartekrachten;
  - certificaat van de gebruikte spanbanden.

 Overheid en federale politie
 De politie heeft een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van 

alle provincies ten einde een werkdocument betreffende stuwage op te 
maken voor gans België. Als de stuwage niet correct is uitgevoerd, dan 
wordt er een onmiddellijke boete opgelegd van minimum 150 Euro en 
van minimum 1.000 Euro voor ADR goederen. De vrachtwagen wordt 
opzijgezet voor het onmiddellijk vastzetten van de goederen.

 Actie van de BKCH
 Een vergadering wordt gepland met de federale politie, waarbij 

de praktische uitvoering van het laden van een vrachtwagen met 
distributiegoederen zal plaatsvinden en dit volgens de stuwageregels. Alle 
vragen zullen hierbij door de logistieke mensen van onze leden aan de 
overheden en de politie kunnen gesteld worden. Naar aanleiding van deze 
praktische vergadering zullen dan de bevindingen in een rapport aan de 
BKCH-leden meegedeeld worden.

groei van -3 à -4% dit jaar zouden de meeste Europese landen volgend jaar toch 
ongeveer 1% groei moeten kunnen neerzetten. Dit is eerder zwak na zo’n zware 
recessie en dat betekent concreet dat het waarschijnlijk nog tot begin 2012 zal 
duren alvorens we weer het productieniveau van 2008 halen.

De banksector likt intussen haar wonden. De stabilisering van de Amerikaanse 
vastgoedmarkt zorgt ervoor dat de zogenaamde toxische producten niet langer 
in waarde dalen. Banken krijgen echter nog bijkomende klappen te incasseren 
door de stijging van het aantal faillissementen. Gelukkig heeft een stresstest 
van de Europese toezichthouders uitgewezen dat de grote banken nu voldoende 
gekapitaliseerd zijn om die klappen te kunnen opvangen. Maar het zal toch nog een 
tijdje duren alvorens ze er helemaal bovenop zijn.

De toch nog altijd fragiele toestand van de economie zet de centrale bank aan 
tot voorzichtigheid. Bovendien ziet de ECB absoluut geen inflatiegevaar op 
middellange termijn (in heel wat landen is de inflatie momenteel negatief). 
Toegegeven, de inflatie zal terug positief worden door de stijging van de olieprijzen. 
Vergeet niet dat meer dan 50% van de olievraag nu uit groeilanden komt, die op 
dit ogenblik al een vrij sterke expansie kennen. De hoge werkloosheid en grotere 
capaciteitsoverschotten maken echter dat de onderliggende inflatiedreiging hier 
vrij beperkt is. De ECB kan zich dan ook veroorloven om nog een tijdje de kat uit de 
boom te kijken. Concreet denken we dat een eerste officiële renteverhoging maar 
in het vierde kwartaal van 2010 zal plaatsvinden. 

We gaan dus een zeker, maar eerder zwak herstel tegemoet met lage inflatie. 
Dat betekent onmiddellijk ook dat een mogelijke stijging van het rentepeil eerder 
beperkt zal zijn in 2010. 

2009 2010 2011

BBP-groei (in %)

België -3.0 1.0 2.0

EMU -3.8 1.2 2.1

Inflatie (in %)

België 0.2 1.3 2.0

EMU 0.3 1.2 1.7

3M-rente (jaareinde) 0.80 1.50 2.75

Olo 10-jaarrente (jaareinde) 3.80 4.20 4.50
      
  
REACH - COMMUNICATIE VAN DE APPLICATIES
BRIEF AAN ONZE LEVERANCIERS EN KLANTEN -------------

We worden vandaag overstelpt door herinneringen en aanbevelingen aangaande 
de communicatie van de toepassingen (uses) van de te registreren substanties. 

Wij zijn inderdaad bezorgd door de geringe reactie vanwege de industrie. Onze 
ervaring toont aan dat de top/down-aanpak, zoals voorgesteld door CEFIC, 
geen groot succes blijkt te zijn (nl. de leverancier informeert zijn klanten over de 
toepassingen voor de betreffende substanties en de klant bevestigt).

Nochtans eist REACH (1907/2006) dat de controle van de risico’s verbonden 
aan het gebruik van de gevaarlijke chemische stoffen, aangetoond wordt voor alle 
geïdentificeerde applicaties. Als de toepassingen van een bepaalde substantie niet 
erkend en geëvalueerd zijn op niveau van het registratiedossier van de leverancier, 
dan zullen de klanten geen toelating meer krijgen om die stof te gebruiken. REACH 
voorziet ook het recht aan de gebruikers om hun leveranciers in te lichten over hun 
toepassingen ten einde deze als geïdentificeerde applicaties op te nemen (vóór 1 
december 2009).

We krijgen soms antwoorden van leveranciers dat bepaalde toepassingen nog 
niet aan de orde zijn gezien de te kleine volumes (registratie in 2018). Wij zijn het 
hiermee niet helemaal eens. Naar onze mening is het belangrijk voor gebruikers en 
distributeurs om zo vroeg mogelijk alle applicaties van een substantie te identificeren. 
Een dergelijk dossier moet voor 2010 geregistreerd zijn door de aangever (Lead 
Registrant) en er moet gezamenlijk een chemisch veiligheidsrapport (Chemical 
Safety Report – CSR) binnen het welgekende Substance Information Exchange 
Forum - SIEF ingediend worden. Het is aan te raden om alle substanties, gevaarlijk 
of ongevaarlijk, aan te geven. Toch moeten er enkel voor de gevaarlijke substanties 
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  BRENNTAG N.V.
  Marc Pattyn, executive vice president Europe bij Brenntag, ging op 

30 september met pensioen, wat uiteraard met een receptie moest 
gevierd worden. Gedurende 6 jaar was Marc ook CEO van Brenntag 
N.V. en voorzitter van de raad van bestuur van de BKCH. Tijdens 
zijn voorzitterschap werd Responsible Care® ingevoerd en werd het 
een belangrijke prioriteit binnen de BKCH. De Belgische Kamer van 
Chemiehandel dankt Marc voor zijn inzet en wenst hem alle succes 
toe in zijn nieuwe leven.

  BKCH in de pers
  Op 6 augustus 2009 is over de BKCH een artikel verschenen in de 

krant l’Echo, met als titel Chimie: les distributeurs casquent. De 
nadruk wordt gelegd op de financiële lasten die de distributiesector 
moet dragen ten gevolge van de milieu- en veiligheidsnormen. Ook 
de gevolgen van REACH worden uitgelegd.

  BKCH in Outlook Magazine
  In het julinummer van Outlook Magazine van de Chemical Business 

Association (CBA) in de UK werd een artikel opgenomen over 
de BKCH, Outlook profiles the Belgian Association for Chemical 
Distributors. Hierin werden de organisatie en werking van onze 
associatie volledig toegelicht.

  Driemaandelijkse ledenvergadering
  Op 2 december 2009 werd onze traditionele ledenvergadering 

gehouden. Tijdens de lunchcauserie ontvingen we deze keer 
Patriek Poelman, Ir. biochemie en manager industrial chemicals 
& pure fuels bij Kreglinger Europe NV met een presentatie over 
BIOBRANDSTOFFEN, de keerzijde van de groene medaille.

  REACH Seminar
  Op donderdag 17 september 2009 heeft de BKCH een succesvol 

REACH-seminarie georganiseerd in het congrescentrum De Montil 
in Affligem. Het programma was als volgt samengesteld: 

   A General Review of REACH - Past & Present Issues, Tomorrow’s 
Challenges, door Alain Berthet, independant regulation manager 
- REACH for Kreglinger Europe NV

    Enforcement Issues and SIEF Agreements, door Craig Simpson, 
senior associate in Steptoe & Johnson

   The Anti-trust Angle and Typical Discrimination, Fairness, 
Transparency Problems in REACH, door Yves Botteman, senior 
associate in Steptoe & Johnson 
Het programma werd afgesloten met een receptie. Presentaties 
kunnen altijd op aanvraag verkregen worden of zijn beschikbaar 
op onze website www.bkch-cbcc.be.
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Het voornaamste doel van de BKCH bestaat erin zoveel mogelijk actoren bijeen 
te brengen die een rechtstreekse of onrechtstreekse rol spelen in de distributie 
van chemische producten. Daarbij moet ook aandacht geschonken worden aan 
de nieuwe reglementeringen en wetgevingen. Verder is het noodzakelijk om de 
ethiek in veiligheid en professionalisme binnen de distributiesector verder te op-
timaliseren.

Er werden verschillende commissies opgericht die instaan om actuele 
informatie te verzamelen, te bespreken en indien nodig te implementeren in onze 
verschillende bedrijven van de sector.

De bestaande commissies zijn de volgende:  transport - ADR
   food - feed - pharma
   Responsible Care®
   SHE - Safe
   REACH
   communicatie
   sociaal

DE WERKING VAN DE COMMISSIES BINNEN DE BKCH  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
WEEKEND VAN DE CHEMIE, 25-26 SEPTEMBER 2009  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Weekend van de Chemie werd dit jaar door Univar georganiseerd in Brussel. 
Bij de aankomst in het Hotel Be Manos was het thema van het Weekend, black & 
white, meteen duidelijk. De hotelketen is bekend voor zijn verbouwing van oude 
stadsresidenties tot prachtige designhotels.

Voor de leden van de Kamer was er een druk programma voorzien. Als eerste 
spreker gaf de heer Paul Becue, general manager van Euler Hermes, ons een 
boeiende uiteenzetting rond risk management. 

Aansluitend gingen we naar Net Brussel, het sorteercentrum en Groen Punt van 
de Bempt in Vorst. Hier wordt al het afval van het gewest Brussel verzameld, 
gesorteerd en verbrand. We kregen een rondleiding op de afdeling die gevaarlijk en 
chemisch afval verwerkt.

Na een korte lunch begon het namiddagprogramma met een uiteenzetting van Dr. 
Ir. Erwin Lamot, general manager Flanders Food. De heer Lamot beklemtoonde 
de noodzaak aan innovatie in de voedingsector. Door allerlei ondersteunende 
maatregelen wil Flanders Food een platform bieden om de competitiviteit in de 
voeding te versterken door gericht stimuleren en implementeren van innovatie. 
Onze voeding van morgen moet ‘Evenwichtig en Lekker’ zijn. Flanders Food telt 
ondertussen ruim 200 leden, waaronder producenten van voedingsmiddelen en 
distributeurs van grondstoffen. Meer informatie vindt u op www.flandersfood.com.

Daarna werden we uitgenodigd bij Infrabel, de eigenaar en beheerder van het 
Belgisch spoorwegennet. Deze onderneming werd opgericht op 1 januari 2005 in 
het kader van de Europese richtlijnen voor de liberalisering van het spoorverkeer. De 
onderneming telt 12.500 werknemers en heeft een omzet van ongeveer 1 miljard 
euro. We kregen inzicht in de manier waarop het kluwen van treinverbindingen 
elke dag opnieuw in goede banen wordt geleid. Dit gebeurt op de afdeling traffic 
control, die we bezocht hebben. Van hieruit worden precieze richtlijnen gegeven 
aan de seinhuizen. Bij problemen op bepaalde trajecten wordt vanuit deze afdeling 
onmiddellijk ingegrepen.

Na een lange, maar boeiende werkdag werd het stilaan tijd om meer aandacht 
te besteden aan het ludieke. Iets wat tijdens het Weekend van de Chemie 
zeker zo belangrijk is. Onze partners hadden de dag doorgebracht in Brussel, 
bij een stralende zon op een door mevrouw Delahaye speciaal samengesteld 
partnerprogramma. 

Na de cocktail, aangeboden door Univar, werd het avondfeest dit jaar georganiseerd 
op een boot. De boot was wel een maatje te klein (besparingen waarschijnlijk), 
maar dat bracht ons letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar. Rond 01u00 werd 
er terug aangelegd, maar voor velen was dit duidelijk nog te vroeg. Volgens de 
traditie werd er dan ook nog een tijd (uren onbekend) doorgefeest aan de bar van 
het hotel. Ook al waren de hotelkamers zeer mooi, velen hebben er weer zeer kort 
van genoten.

Zaterdagmorgen was het tijd voor cultuur. Direct na het ontbijt stond het Magritte 
Museum op het programma. Het oeuvre van Magritte werd hier chronologisch en 
thematisch gepresenteerd. 

Het Weekend werd zaterdagmiddag afgesloten met een lekkere lunch in Brasserie 
de l’Ommegang op de Grote Markt. 

We danken de organisatoren en in het bijzonder onze secretaris-generaal, Patrick 
Delahaye, en zijn echtgenote voor een bijzonder geslaagd Weekend van de Chemie. 
Het aantal aanwezigen was alweer hoger dan vorig jaar. Diegenen die vertrouwd 
zijn met het Weekend willen er elk jaar opnieuw bij zijn. Het doet ons telkens veel 
plezier ook nieuwe deelnemers te zien. Het is een unieke gelegenheid om tijdens 
een interessant en aangenaam event mensen van de sector te ontmoeten. Hopelijk 
tot volgend jaar voor een nieuw Weekend van de Chemie.

Elke commissie wordt geleid door een verantwoordelijke die rapporteert aan 
de commissievoorzitter tijdens de 5 vergaderingen die per jaar georganiseerd 
worden. Een rapport van deze vergaderingen wordt dan ter informatie naar de 
leden gestuurd. De commissievoorzitter stelt de te nemen acties voor aan de raad 
van bestuur, waarbij dan de voor te stellen beslissingen voor onze leden worden 
uitgewerkt. 

Elke commissieverantwoordelijke heeft de mogelijkheid om, met afgevaardigden 
van onze leden, afzonderlijke vergaderingen bijeen te roepen om bepaalde 
reglementeringen of wetgevingen uit te klaren en acties te bespreken. De 
aantekeningen van deze vergaderingen worden door de secretaris-generaal 
samengevat in een verslag.

Hierbij doen we dan ook een oproep aan onze leden om een maximum aan 
gespecialiseerde krachten te delegeren zodat er in de commissies optimaal werk 
verricht kan worden en zodoende aan onze leden een up-to-date informatie te 
verstrekken wat dan weer het het professionalisme van de BKCH ten goede komt.

Voor meer gegevens, gelieve onze website te bezoeken op 
http://www.bkch-cbcc.be.
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BESTE LEDEN  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het jaareinde is in zicht. Onze sector heeft zware inspanningen geleverd om zich te schikken naar de bepalingen 
van de REACH-reglementering. We kunnen stellen dat de preregistratie relatief vlot verlopen is. Anders is het 
gegaan met de use alignment. Deze had tot doel alle toepassingen van chemische stoffen te identificeren en die 
informatie aan de producenten over te maken. Van het oorspronkelijke top/down-idee waarbij de producenten de 
gebruikers gingen informeren over de meest courante applicaties van hun chemicaliën is er uiteindelijk niet veel in 
huis gekomen. Op onze sector rustte de zware administratieve taak om als tussenpartij de informatie op coherente 
en duidelijke manier door te spelen. Wij hebben hiervoor moeite noch tijd gespaard, maar stellen ons de vraag of 
dit niet op een meer efficiënte manier georganiseerd kon worden.

Naast REACH is er nog een andere wetgeving die in onze sector belangrijke veranderingen zal teweegbrengen. Op 
31 december 2008 werd er een nieuwe wetgeving gepubliceerd: de zogenaamde CLP-verordening (Classification, 
Labelling and Packaging of substances and mixtures). Deze nieuwe wetgeving is van kracht sinds 20 januari 2009 
en brengt enkele belangrijke hervormingen met zich mee. De startdatum van 1 december 2010 voor enkelvoudige 
stoffen valt samen met de eerste registratiedeadline van REACH. De belangrijkste uitdagingen voor onze sector 
zijn de nieuwe classificatie organiseren, het invoeren van nieuwe etiketten en eventueel andere verpakkingen. 
Onze sector draagt bij tot het verantwoord omgaan met chemische producten en ondersteunt hierdoor tevens de 
duurzame ontwikkeling. Wij doen dit met overtuiging en professionalisme.

Wij wensen al onze leden en sympathisanten nog een goed jaareinde en een voorspoedig 2010!

Christophe De Cannière
Vice-voorzitter BKCH

ZWAK LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL  ----------------------------------------------------------------------------------------
Door Peter Vanden Houte, chief economist ING België

Een jaar na het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers lijkt de wereldeconomie overeind te 
krabbelen. Economen gaan in discussie over de vraag of het herstel een V-, U-, W- of L-vormig verloop zal hebben. 
Feit is dat het ergste achter de rug lijkt en we weldra opnieuw positieve groei zullen optekenen.

De groeilanden hebben een belangrijke rol gespeeld in de vertering van de zware financiële schokken. In China werd 
immers een zelden gezien stimuleringsplan in stelling gebracht, dat voor een forse groeiheropleving zorgde. Positief 
is bovendien dat het vooral de binnenlandse vraag is die werd gestimuleerd, waar China in het verleden vooral op een 
export gedreven groeimodel mikte. In augustus groeiden de Chinese autoverkopen met 90% jaar op jaar, een perfecte 
illustratie van de dynamische vraag. De Chinese groeimotor heeft in de meeste andere Zuidoost-Aziatische landen 
voor een groeispurt gezorgd, waarbij ook Australië een graantje kon meepikken.

Maar ook in het Westen is de heropleving uit de startblokken gekomen. Dat heeft veel te maken met het lage niveau 
van de voorraden. Tijdens de recessie hebben heel wat bedrijven hun voorraden tot een onhoudbaar laag niveau 
afgebouwd. Nu de wereldvraag begint aan te trekken, 
moeten ze niet alleen meer produceren om aan de vraag te 
voldoen, maar ook om de voorraden weer op een normaal 
peil te brengen. Deze beweging zal in de tweede jaarhelft 
van 2009 al voor een positieve groei zorgen. Dat neemt niet 
weg dat er nog wat twijfel bestaat over het verdere verloop 
van de herneming. De werkloosheid dreigt nog een zestal 
maanden te stijgen, wat de consumptie in eerste instantie 
wat zou kunnen temperen. Met een capaciteitsbenutting 
van amper 70% kan ook moeilijk een stijging van de 
investeringen in de industrie verwacht worden. Bovendien 
hebben de overheden diep in de buidel getast, niet alleen 
om de banken overeind te houden, maar ook om de 
economie te stimuleren. Dat heeft voor een flink gat in de 
begroting gezorgd, waardoor er in de komende jaren zal 
moeten bespaard worden. Misschien nog niet in 2010, 
maar toch in 2011. Hogere belastingen en lagere uitgaven 
zijn dan ook factoren die het herstel wat zouden kunnen 
afremmen. Daar komt dan nog een te sterke euro bij die 
de export stokken in de wielen zou kunnen steken. Na een 


