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BESTE LEZER ________________________________________________

Voor diegenen die dachten dat het wat rustiger was op het REACH-front: herzie uw mening!
Niet alleen de volgende deadline voor het registreren van stoffen tussen de 100 t en 1.000 t is in het vooruitzicht 
(31/05/2013), ook de eerste concrete impact van de regulering op de werkvloer laat zich inmiddels voelen. Via de 
eSDS en de gebruiksscenario’s moet er zorgvuldig nagekeken worden of de verschillende gebruiken van stoffen 
op een veilige manier gebeuren. Mens en milieu beschermen door beter om te gaan met chemische stoffen is 
een nobel doel dat de BACD onderschrijft. Weliswaar hebben wij serieuze bedenkingen bij de manier waarop dit 
alles nog altijd georganiseerd is: log, zwaar en duur. Een voorbeeld? Door de (voorlopige?) afwezigheid van IT-
standaarden wordt de communicatie van de gebruiken in de keten een bijna onmogelijke taak voor onze sector. 
Wij hebben reeds acties ondernomen, maar blijven aandringen op een snelle oplossing van dit probleem.
Veel leesgenot,
 
Christophe De Cannière
Voorzitter

BEDRIJFSBEZOEK AAN AUDI _______________________________  

Brussel 20 april 2012
Aangezien aardig wat van onze producten uiteindelijk in de automotive sector gebruikt worden, denk aan coa-
tings, kunststoffen, lijmen,... leek ons een bezoek aan een automobielfabriek wel interessant. We kozen voor Audi 
omdat dit bedrijf de voorbije jaren actief in het nieuws was en een succesvolle reorganisatie heeft ondergaan. 
 Alles is begonnen in 1949 met de bouw van de eerste productiebanden en de stichting van de fabriek onder de naam 
“Anciens Etablissements D’Ieteren  Frères”. Nu bijna 60 jaar later bouwt Audi de site om tot een moderne fabriek. 
In 2006, met een jaarproductie van 179.000 voertuigen en een personeelsbestand van 5300 medewerkers, be-
sloot Volkswagen AG om de Golf-productie in de vestigingen Wolfsburg en Mosel te concentreren. Er kwam een 
herstructureringsovereenkomst tussen Audi en de Belgische vakbonden met behoud van 2200 arbeidsplaatsen. 
Na een overgangsperiode en een investering van 300 miljoen euro werd gestart met de succesvolle Audi A1. 
In 2009 werden opnieuw 6300 wagens geproduceerd. Met de vestiging in Brussel heeft Audi zich verzekerd 
van extra productiecapaciteit die noodzakelijk is voor duurzame voortzetting van de groei. Voor de productie 
van de A1 biedt de vestiging met een dagcapaciteit van meer dan 560 eenheden in 2 ploegen, de benodigde 
voorwaarden en capaciteit om op lange termijn bij te dragen aan de dynamische groei van het merk. De be-
scherming van het milieu heeft bij Audi dezelfde waarde als kwaliteit en productiviteit, en is dus een deel van 
de ondernemingsstrategie. De fabriek in Brussel werd in 2009 door het Gewest Brussel als “Ecodynamische 
onderneming” onderscheiden en behaalde met 3 sterren de hoogste rating van dit regionale milieucertificaat. 
De aanwezige BACD leden hebben kunnen vaststellen hoe de Volkswagen fabriek in Vorst werd omgebouwd 
tot de meest moderne en performante autoassemblage plant in België. Audi A1 is dan ook een succesmodel 
geworden waardoor de toekomstige groei van de fabriek verzekerd wordt.

FEED _______________________________________________________

Ook al mag de Feed Business blij zijn dat zij niet onderhevig zijn aan de REACH wetgeving, toch hebben zij 
andere wetgevingen die de complexiteit van REACH overtreffen en natuurlijk mogen we CLP niet vergeten. 
Zij hebben te kampen met wetgevingen die continu wijzigen, certificatievereisten die verstrengen enz., met 
als doel een zo veilig mogelijk product op de markt te brengen en de kans op contaminaties te minimaliseren. 
Misschien dankzij de strenge vereisten en controles van het FAVV zijn we in België niet meer geconfronteerd 
geweest met dioxine crisissen en/of andere crisissen naar voedselveiligheid toe. 

Welke wijzigingen zijn er te verwachten op korte of middenlange termijn:
•	 De autocontrolegids wordt momenteel geüpdatet en zal een impact hebben op de GMP Ovocom
•	 GMP Ovocom stelt nog strengere eisen aan GMP + in het geval van voedingsmiddelen
•	 Uitwisselbaarheid van de nieuwe scope FAMI QS met andere schema’s?
•	 Evaluatie van de pre-registratiedossiers van de additieven in het kader van EU 1831/2003 met impact op 

labels en technical data sheet
•	 Het intrekken van de niet gepreregistreerde additieven en bepaling van de overgangsperiode
En zo kunnen we nog wel even doorgaan...

De Feed business is in volle beweging waar ook BACD haar steentje wil toe bijdragen door een product data 
sheet specifiek voor de feed te ontwikkelen dat zowel voldoet aan de vereisten van de certificaten als aan 
de wettelijke vereisten. De BACD hoopt met deze product data sheets GMP mee te kunnen ondersteunen. 
Gesprekken hierover worden kortelings aangegaan met Ovocom en Bemefa. Wij houden jullie op de hoogte 
van de ontwikkelingen. 
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 Agenda BACD Vergaderingen - Jaar 2012
 9 mei  Jaarlijkse Statutaire Algemene
  Vergadering der Leden
 20 juni  Technische Commissievergadering
 15-16 september  Week-End van de Chemie
 17 oktober             Technische Commissievergadering
 14 november         Driemaandelijkse Ledenvergadering

  Te gebruiken koppelingen bij het laden en lossen van bulkproducten 
Op 21 maart 2012 werd een meeting georganiseerd bij het FECC 
met als objectief om tot een standardisatie te komen van de te 
gebruiken koppelingen bij het laden en lossen van bulkproducten. 
Dit moet bijdragen tot :

•	 Een verhoogde veiligheid voor het personeel
•	 Een verminderd risico van schade aan de installaties en de vrachtwagens
•	 Een zuiverder milieu
•	 Een hogere laad- en los-efficiëntie
 Hierop waren aanwezig: leden van de BACD, transportbedrijven en 

de associaties FECC, ECTA en Essenscia. De procedure om tot een 
standardisatie te komen werd vastgelegd en zal in de loop van mei 2012 
op een nieuwe vergadering verder uitgediept worden.

 Wij houden U op de hoogte van de resultaten van deze standardisatie van 
koppelstukken.

  Regionalisering van de bevoegdheden inzake transport van gevaarlijke 
goederen via de weg

 De BACD schaart zich volledig achter het initiatief en het standpunt 
genomen door Essenscia en Febetra, waarbij de bezorgdheid geuit wordt 
naar de FOD toe met betrekking tot een mogelijke regionalisering van de 
bevoegdheden inzake het transport van gevaarlijke goederen via de weg 
zoals vermeld in het institutioneel akkoord voor de 6de staatshervorming.  
De BACD heeft Essenscia hiervan op de hoogte gesteld, en verklaart zich 
volledig akkoord met de argumentatie die hierbij wordt aangehaald om 
een dergelijke regionalisering te vermijden.

  Code van Goede Praktijk bij Bulkleveringen
 De Technische Commissie van de BACD heeft zich akkoord verklaard om 

het document “Code van Goede Praktijk bij Bulkleveringen” te wijzigen 
en aan te vullen met de 6 kritische punten. Deze vernieuwde Code kan 
u vinden op de homepagina van onze site www.bacd.be onder Info/
Documenten BACD 

DE BELANGRIJKSTE STRUIKELBLOKKEN VAN 
HET MEDEDINGINGSRECHT VOOR DE CHEMI-
SCHE DISTRIBUTIE ________________________

Op de driemaandelijkse ledenvergadering van de Belgian Association of 
Chemical Distributors BACD van 7 maart 2012 in Sint-Niklaas werd een 
presentatie gegeven door Frank Wijckmans en Bart Bellen, advocaten 
en vennoten van advocatenkantoor contrast. De uiteenzetting handelde 
over de belangrijkste struikelblokken van het mededingingsrecht voor de 
chemische distributie. 
Binnen de distributiesector zorgt het mededingingsrecht ervoor dat de 
toegelaten marktdeelnemers op een vrije, onvervalste en eerlijke manier 
met elkaar in concurrentie kunnen treden. Vice-president van de Europese 
Commissie en Europees Commissaris voor Concurrentie, Joaquin 
Almunia stelde uitdrukkelijk dat een duidelijke en voorspelbare toepassing 
van de mededingingsregels op leverings- en distributieovereenkomsten 
van essentieel belang is voor het concurrentievermogen van de economie 
in de EU en voor de welvaart van de consumenten. 
In de chemische sector vertegenwoordigen kartels zonder twijfel een 
van de meest voorspelbare potentiële antitrust risico’s. Er weerklonk 
commotie in de zaal toen Frank de klopjacht van de Commissie 
illustreerde met voorbeelden van tot de verbeelding sprekende 
kartelboetes in de chemische sector. Zeer recentelijk, op 19 maart jl. 
heeft het Bundeskartellamt (Duitse mededingingsautoriteit) nog maar 
eens een boete opgelegd van 8.7 miljoen euro aan 13 bedrijven in de 
chemische groothandelssector. 
Frank en Bart gaven ons eveneens enkele do’s en dont’s mee op vlak 
van horizontale en verticale overeenkomsten. Op horizontaal vlak werd 
benadrukt dat prijsafspraken, marktverdelingen en distributiebeperkingen 
volledig moeten worden vermeden. In het kader van onze bijeenkomsten 
is het eveneens van belang om steeds de strikte voorschriften omtrent 
informatie-uitwisseling te respecteren. 
Wat verticale overeenkomsten betreft (bijvoorbeeld distributieovereen-
komsten), werd aan de hand van een eenvoudig overzicht duidelijk ge-
maakt wat al dan niet toegelaten is in het mededingingsrecht. 
Dankzij de presentatie is voor velen duidelijk geworden dat het 
mededingingsrecht geen ver-van-ons-bed-show is en dat de basisprincipes 
steeds in acht dienen te worden genomen in onze dagdagelijkse 
handelsrelaties en communicaties. De nieuwe wetgevingsinitiatieven van 
Johan Vande Lanotte in het kader van het mededingingsbeleid, waarvan 
Frank reeds een tipje van de sluier oplichtte, vormen op zijn minst een 
waarschuwing dat we op onze hoede moeten blijven. 

contrast is een nieuw lid van de BACD sinds 2012. Met een 
team van 21 advocaten verleent contrast onafhankelijk en 
gespecialiseerd Europees en ondernemingsrechtelijk advies en 
biedt het kortom een volledige ondersteuning bij commerciële 
geschillen. De ervaring van contrast in zijn praktijkgebieden 
wordt internationaal erkend. Zo wordt contrast aanbevolen door 
de ‘Legal 500’. Verder won contrast de prestigieuze ‘ILO client 
choice award’ als ‘Belgian Law Firm 2011’. Frank Wijckmans werd 
in 2011 door ILO gelauwerd als beste ‘EU Competition Lawyer 
in the European Union”. contrast law seminars organiseert in 
samenwerking met Larcier geregeld praktijkgerichte juridische 
seminaries met betrekking tot diverse rechtsdomeinen.
www.contrast-lawseminars.be.

TWOL - CLP: AANPASSEN VAN VLAREM AAN 
CLP EEN INGRIJPENDE OEFENING MET VER-
STREKKENDE GEVOLGEN __________________

In 2009 werden de criteria die gehanteerd worden om te 
bepalen vanaf wanneer een product als gevaarlijk moet 

beschouwd worden, grondig gewijzigd door de in-
voering van de CLP-verordening. Daar VLAREM 
heel wat bepalingen bevat die betrekking hebben en/

of refereren naar gevaarlijke stoffen, onderzoekt LNE 
momenteel de impact van CLP op VLAREM, met als finaal 

doel na te gaan welke elementen uit VLAREM dienen gewijzigd 
te worden ten gevolge van CLP en welke niet. Welke bepalingen 

er concreet zullen wijzigen is (nog) niet gekend. Algemeen kan worden 
aangenomen dat vnl. die bepalingen uit VLAREM die expliciet gelinkt zijn 
aan gevaarsindelingen conform de stoffen- en preparatenrichtlijn, een 
aanpassing zullen vereisen. Daarnaast zullen ook andere bepalingen, zo-
als diegene gekoppeld aan stofeigenschappen (bijvoorbeeld de indeling 
in P1 tot P4 op basis van het vlampunt), dienen herbekeken te worden in 
functie van CLP, aangezien andere indelingscriteria gehanteerd worden.  
Langs de andere kant zullen er ook voorwaarden zijn die betrekking heb-
ben op gevaarlijke stoffen- bijv. een emissiegrenswaarde van toepassing 
op een met naam genoemde gevaarlijke stof- die niet moeten aangepast 
worden in functie van CLP. 

Hieronder worden een paar elementen uit de studie verder toegelicht. 
Omdat de studie nog tot mei 2012 loopt, kunnen slechts zeer voorlopige 
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resultaten worden voorgesteld. En zelfs definitieve studieresultaten dienen 
nog het regelgevend proces te doorlopen. Onderstaande informatie is dus 
een tussentijdse momentopname (13 maart 2012) en dient met erg grote 
voorzichtigheid te worden gehanteerd.

Aanpassing rubriek 17
Voorstel is om in de toekomst rubriek 17 op te bouwen uit 4 subrubrieken 

17.1 gevaarlijke gassen en aerosolen
17.2 “Seveso-inrichtingen”
17.3 gevaarlijke vaste en vloeistoffen
17.4 kleine verpakkingen van gevaarlijke stoffen en mengsels

Verder worden m.b.t. rubriek 17 onderstaande fundamentele wijzigingen 
voorgesteld.

•	 De basis voor rubricering zijn de gevarenpictogrammen zoals 
weergegeven op het etiket. Het is m.a.w. niet langer vereist het 
veiligheidsinformatieblad te raadplegen om de gevaarsindeling 
op te zoeken, want er wordt uitsluitend gewerkt op basis van de 
gevaarpictogrammen die ook op de recipiënten zichtbaar zijn.

•	 De opslag van als gevaarlijk ingedeelde gassen (en niet de productie 
of scheiding van gassen) wordt van de huidige rubriek 16 naar 
rubriek 17.1 overgebracht. Dezelfde rubriek 17.1 omvat ook de 
opslag van als gevaarlijk ingedeelde aerosolen (gezien hierover grote 
vergunningsonduidelijk heerste en gezien deze categorie ook in de 
nieuwe Seveso richtlijn wordt voorzien). In afwijking van de andere 
subrubrieken 17.2, 17.3, en 17.4, worden in deze subrubriek 17.1 :
•	 de hoeveelheden in volume [liter] uitgedrukt (voor aerosolen heeft 

deze betrekking op de netto-inhoud en niet de waterinhoud), en
•	 geen meervoudige rubricering toegepast [zie verder]

•	 In subrubiek 17.2 zal het toepassingsgebied van de nieuwe Seveso-
richtlijn worden overgenomen.

•	 Voor rubriek 17.3 wordt meervoudige rubricering ingevoerd. Vandaag 
wordt van een gevaarlijke stof met meerdere gevaarseigenschappen, 
een “hoofdeigenschap” bepaald en deze is bepalend voor de 
subrubricering. Ook al omdat de bepaling van een “hoofdeigenschap” 
regelmatig voor discussie zorgde, wordt voorgesteld niet langer van 
het begrip “hoofdeigenschap” gebruik te maken. Het gevolg hiervan 
is dat een stof die drie gevaarpictogrammen draagt, voor elk van de 
drie gevaarpictogrammen, voor een afzonderlijke subrubriek dient te 
worden vergund.

Tot slot wordt ook opgemerkt dat aangezien onder CLP meer stoffen 
en mengsels meerdere gevaarpictogrammen krijgen omwille van de 
meervoudige rubricering, en ten gevolge van de visie van de Vlaamse 
Regering om het aantal klasse 1 inrichtingen drastisch te verminderen, 
het de bedoeling is om de drempelwaarden voor rubricering te verhogen. 

Afstandsregels
De huidige afstandsregels zijn rechtstreeks gekoppeld aan de 
gevaarsymbolen van de stoffen- en preparatenrichtlijn en dienen dan ook 
aangepast te worden. Zonder in detail te gaan over hoe de toekomstige 
afstandsregels er mogelijk zullen uitzien, kan al meegegeven worden 
dat m.b.t. de afstandsregels voorzien wordt in een getrapt systeem 
om veilige opslag te borgen, zonder dat de bestaande infrastructuur 
nodeloos dient aangepast te worden. Er wordt een afstandentabel in 
VLAREM opgenomen, maar er kunnen ook andere afstandsregels worden 
toegepast (zoals bvb die van IMDG), of er kan voor een specifieke situatie 
gesteund worden op de analyse van een deskundige.

Overgangsbepalingen
Het mag duidelijk zijn dat verschillende regels uit VLAREM in de nabije 
toekomst grondig zullen gewijzigd worden. Overgangsbepalingen die 
rechtszekerheid bieden, zijn dan ook een absolute must.
Overgangsbepalingen werden nog niet vastgelegd, maar het is te 
verwachten dat VLAREM -wijzigingen zullen ingaan op 1 juni 2015. 
Ook hoe men bijv. de huidige vergunde situatie m.b.t. opslag gevaarlijke 
stoffen dient te vertalen naar de nieuwe rubrieken, wordt nog bekeken.

Philippe Cornille
Essenscia

VERORDENING (EU) 453/2010: BENT U ER ZE-
KER VAN DAT DE SAFETY DATA SHEETS (SDS) 
DIE U BEWERKT OF ONTVANGT WEL DEGELIJK 
CONFORM ZIJN? __________________________

Sinds 1 december 2010 is de toepassing van verordening  (EU) 453/2010 
verplicht. In deze verordening, waardoor bijlage II van REACH gewijzigd 
werd, wordt zeer precies gedefinieerd welke karakteristieken en 
verplichtingen verbonden zijn aan het uitwerken van Safety Data Sheets 
(SDS) voor chemische stoffen en mengsels. Desondanks  zijn er toch een 
aantal “vrijstellingen” voor die stoffen en mengsels die reeds op de markt 
werden gebracht vóór 1 december 2010.

Het is duidelijk dat het merendeel van de ontvangen SDS’s, al dan niet 
uitgebreid (zie Chemic News n°10), niet conform zijn naar vorm en inhoud 
aan de Europese regelgeving. De SDS’s blijven dan ook het aandachtspunt 
voor de inspecteurs die bedrijven moeten controleren of ze deze regels 
wel toepassen, waarbij aanzienlijke boetes worden opgelegd in geval van 
non-conformiteit.

We herinneren eraan dat het afleveren van een SDS enkel verplicht is 
voor die stoffen en mengsels die als gevaarlijk geklasseerd werden. 
Spontane aflevering van een SDS is dus niet verplicht voor stoffen die 
niet als gevaarlijk geklasseerd zijn, niet PBT/vPvB(1) of niet ingeschreven 
op de kandidaatlijst(2), alsook niet voor mengsels die als niet-gevaarlijk 
werden geklasseerd. Er bestaat echter wel een informatieplicht voor 
die chemische stoffen (op zich of in mengsels) waarvoor een SDS 
niet verplicht is (REACH art. 32)! Maar anderzijds is men niet verplicht 
om deze informatie door te geven volgens de vormvereisten van een 
veiligheidsinformatieblad.

Waar REACH(3) en CLP (4) kruisen...
Verordening (EU) 453/2010 vraagt zowel van de opsteller van de SDS 
als de lezer een goed inzicht in beide regelgevingen en meer nog in hun 
verbondenheid. In bijlage II van REACH worden de regels om een SDS op 
te stellen gedefinieerd; CLP definieert dan weer de (nieuwe) criteria voor 
classificatie en dus de hoofdtekst van het informatieblad met eventuele 
bijlagen (blootstellingsscenario’s)  op basis van het volgens de criteria 
vastgestelde gevaar van de stof.

Vanwaar zoveel vergissingen? 
Verordening (EU) 453/2010 is niet alleen ingewikkeld en verwarrend op 
zich, maar vooral in de toepassing ervan. De verschillende overgangs- 
en implementeringsfasen, de vrijstellingen en diverse opties vormen een 
bron van onbegrip, misverstanden en soms onjuiste interpretatie van 
de tekst! Het is eveneens van belang dat de operatoren over de ganse 
supply chain in staat zijn de tekst te beoordelen naar inhoud, kwaliteit en 
toepassingsdeadlines.

DSD/DPD of CLP classificatie?
Verordening (EU) 453/2010 bestaat voornamelijk uit twee bijlagen die 
geleidelijk aan de Dangerous Substances Directive(DSD) en Dangerous 
Preparations Directive (DPD) weerspiegelen aan CLP. Dit is een 
belangrijke bron van fouten in de informatiebladen!

Bijlage I legt op het niveau van sectie 2 van de SDS (identificatie van de 
gevaren) de indeling  en etikettering  van stoffen op zowel volgens CLP 
als DSD en die van mengsels enkel conform DPD. 
Wanneer voor mengsels de informatie wordt verkregen van de leveranciers 
van de stoffen (componenten), geeft sectie 3 van de SDS (Samenstelling/ 
informatie over de componenten) een indelingslijst weer van stoffen die 
volgens DSD en CLP gevaarlijk zijn, waarbij gebruik gemaakt wordt van de 
grenswaarden gedefinieerd door de Dangerous Preparations Directive.

Bijlage II legt dan weer de indeling en etikettering van stoffen en mengsels 
(sectie 2) op volgens CLP. Op dezelfde manier worden ook de componenten 
van sectie 3 die als gevaarlijk werden geklasseerd, ingedeeld waarbij dan 
ditmaal de grenswaarden van CLP worden gehanteerd.
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 1/12/2010 1/12/2012 1/06/2015 1/06/2017

Stoffen 
(algemene regel)

Etikettering: DSD
SDS: 2006 

of 
Etikettering: CLP

SDS: 2006, met CLP- en DSD-
indeling, of

[CLP- + DSD-indeling in 2-1]

Etikettering: CLP
SDS: 2010 I

[CLP- + DSD-indeling in 2-1]

Etikettering: CLP
SDS: 2010 II

Stoffen die reeds in de 
handel zijn op 1/12/10 

(in de schappen)

Etikettering: DSD
SDS: 2006 

of 
Etikettering: CLP

SDS: 2010 I [CLP- + DSD-
indeling in 2-1]

Etikettering: CLP
SDS: 2010 I

[CLP- + DSD-indeling in 2-1]

Etikettering: CLP
SDS: 2010 II

Mengsels 
(algemene regel)

Etikettering: DPD
SDS: 2006 of 2010 I* 

of 
Etikettering: CLP

SDS: 2006 of 2010 II
beide met ook DPD- en DSD- 

(bestanddelen) indeling (in resp. 
2-1 en 3-2 voor 2010 II)

Etikettering: DPD
SDS: 2010 I*

of
Etikettering: CLP

SDS: 2010 II met ook DPD-indeling in 2-I en
DSD-indeling in 3-2 (bestanddelen)

Etikettering: CLP
SDS: 2010 II

Mengsels die voor 
1/12/10 in de handel 

worden gebracht

Etikettering: DPD
SDS: 2006 of 2010 I* 

of 
Etikettering: CLP

SDS: 2006 of 2010 II
beide met ook DPD- en DSD- (bestanddelen) indeling (in resp. 

2-1 en 3-2 voor 2010 II)

Etikettering: DPD
SDS: 2010 I*

of 
Etikettering: CLP

SDS: 2010 II met ook DPD-
indeling in 2-I en

DSD-indeling in 3-2 
(bestanddelen)

Etikettering: CLP
SDS: 2010 II

Mengsels die reeds in 
de handel zijn op 

1/6/15 (in de schappen)

Etikettering: DPD
SDS: 2010 I*

of
Etikettering: CLP

SDS: 2010 II

Etikettering: CLP
SDS: 2010 II

* Mogelijkheid: informatie over CLP-indeling in rubriek 16

Schema van de inwerkingtreding – verplichtingen?
De echte complexiteit van Verordening (EU) 453/2010, die tevens bron van 
vergissingen is, schuilt waarschijnlijk in het schema van inwerkingtreding 
dat, van 1 december 2010 tot 1 juni 2017, verschillende “opties” en 
“alternatieven” voorstelt tussen stoffen en mengsels. Vier data met hun 
bijhorende verplichtingen zijn dan ook te onthouden: 1 december 2010, 
1 december 2012, 1 juni 2015 en  1 juni 2017. We raden jullie aan om 
bijgaande tabel van de ECHA grondig door te nemen en te analyseren, want 
hierin worden op een “duidelijke” manier het tijdsschema en de wettelijke 
verplichtingen samengevat. Bovendien zullen er  tot juni 2015 meerdere 
vormen van SDS’s naast elkaar circuleren! Het is vooral van belang om 
de sterke link tussen de etikettering en het veiligheidsinformatieblad 
niet te vergeten. De verantwoordelijkheid over de inhoud van het 
veiligheidsblad  ligt bij iedere fabrikant, invoerder, downstream user of 
distributeur die een stof of mengsel op de markt brengt (conform art. 
3(12) van REACH wordt elke invoer gelijkgesteld aan het op de markt 
brengen). Volgens de laatste richtlijnen van de ECHA (versie 1.1 – 
december 2011 - §3.2) “zijn leveranciers van een stof of mengsel 
waarvoor een veiligheidsinformatieblad vereist is, verantwoordelijk 
voor de inhoud ervan, zélfs indien ze deze informatiebladen niet zelf 
hebben kunnen voorbereiden”. Voor distributeurs kan deze interpretatie 
(we herinneren u eraan dat een richtlijn geen wettelijk karakter heeft) 
zware gevolgen hebben! Bepaalde lidstaten zouden hierin nog verder 
willen gaan en verplichten dat de naam van de verantwoordelijke van het 
informatieblad in elk stadium up to date wordt gehouden bij punt 1.3 van 
het informatieblad. Van haar kant verdedigt de industrie het standpunt dat 
wanneer er niets verandert aan het informatieblad qua inhoud maar enkel 
de vorm ervan wijzigt, de initiële producent verantwoordelijk blijft. Van 
zodra er echter inhoudelijk een wijziging plaats heeft, zelfs in het kader 
van een vertaling, gaat de verantwoordelijkheid over het informatieblad 
over naar de nieuwe opsteller ervan!

Hoe herkent u een correct SDS?
•	 Een SDS (en de blootstellingsscenario’s) moet opgesteld worden in de 

taal van het land waar de verhandeling plaats heeft
•	 Een SDS bevat 16 secties en 47 sub-secties die allen genummerd zijn
•	 De “gevaaridentificatie” staat in sectie 2 en het hoofdstuk 

“samenstelling/ informatie over de componenten”  in sectie 3 (dit in 
tegenstelling tot de SDS vóór REACH)

•	 De “coördinaten van de gegevensverstrekker van het informatieblad” 
in sectie 1.3 moeten overeenstemmen met die op het productetiket

•	 Het mailadres van de “bevoegde persoon” moet zichtbaar zijn in sectie 
1.3: het betreft hier de persoon die op alle vragen met betrekking tot 
de inhoud van de SDS zou moeten kunnen antwoorden. Een algemeen 
e-mailadres wordt hier aanbevolen.

•	 Voor stoffen dient de indeling (sectie 2.1) te gebeuren volgens het for-
maat van RGS en CLP, de etiketteringselementen (sectie 2.2) volgens 
CLP formaat

•	 Indien de leverancier  verkiest om voor mengsels de indeling volgens 
DPD in sectie 2.1 te behouden, dan moeten zowel de etiketterings-
elementen (sectie 2.2) als het productetiket verplicht in DPD formaat 
worden aangebracht. Wanneer de leverancier ervoor opteert om reeds 
te etiketteren volgens CLP (sectie 2.1), dan moeten de CLP en DPD 
indelingen vermeld worden in sectie 2.1 van het veiligheidsblad. (toe-
passing van bijlage II van de Richtlijn 453/2010)

•	 De bladzijden van de SDS moeten genummerd zijn
•	 De versie, het herzieningsnummer en de datum moeten duidelijk ver-

meld worden.
•	 Voor de stoffen die reeds geregistreerd werden, moet het registratie-

nummer in sectie 1.2 staan.
•	 Wanneer in sectie 15 vermeld wordt dat er een chemische veiligheids-

beoordeling geweest is, dan moeten de blootstellingsscenario’s als 
bijlagen worden toegevoegd aan de SDS.

Deze eerste audit zal worden gevolgd door een conformiteitscontrole meer 
bepaald op vlak van risicobeheersmaatregelen en procesvoorwaarden 
omschreven in functie van de gebruiken die effectief door de SDS worden 
afgedekt.

(1) PBT/zPzB: Persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen/ zeer persistente, zeer  
 bioaccumulerende stoffen
(2) kandidaatlijst: lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) die “kandidaat” zijn om opgenomen te  
 worden in annex XIV van REACH (stoffen onderworpen aan autorisatie) 
(3) REACH: REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE  
 COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and  
 Restriction of Chemicals (REACH), 
(4) CLP: REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  
 of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures,  
 amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) 
 No 1907/2006.
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