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BEsTE lEZER _________________________________________________

2013 is opnieuw een geslaagd jaar geweest voor de BACD! De leden van de Raad van Bestuur en van de 
verschillende commissies, zonder natuurlijk onze Secretaris-Generaal te vergeten, hebben zich belangeloos 
ingespannen om jullie een kwaliteitsvol dienstenpakket aan te bieden. Via onze elektronische nieuwsbrief 
proberen wij jullie zo snel mogelijk te informeren over alle mogelijke onderwerpen die voor onze sector 
belangrijk zijn. Met de Chemic News gaan wij een drietal keer per jaar bepaalde thema’s verder uitdiepen. Onze 
ledenvergaderingen combineren interessante uiteenzettigen met zeer doelgerichte netwerkmogelijkheden. Ik 
hoop dat jullie onze dienstverlening waarderen en sta natuurlijk open voor alle suggesties om deze nog te 
verbeteren.

Ik wens jullie nog een gezond en succesvol 2014!

Christophe De Cannière
Voorzitter

EssENsCIA sTElDE EIND vORIG 
jAAR HAAR EERsTE ONlINE 
DuuRZAAmHEIDsRAPPORT 
vOOR ____________________

Het duurzaamheidsrapport is voor essenscia een ma-
nier om de vooruitgang van haar prestaties te meten 
en prioriteiten te stellen. Zoals de vorige edities, is het 
nieuwe rapport samengesteld volgens de internationaal 
beproefde methode ‘Global Reporting Initiative’ en uit-
sluitend gebaseerd op officiële bronnen om volledige 
transparantie te waarborgen. Het rapport kwam tot 
stand in een open en transparante dialoog met talrijke 
stakeholders van de sector zoals de vakbonden, mili-
euorganisaties, Business & Society en diverse experts. 

People
Op sociaal vlak valt op dat de tewerkstelling in de sec-
tor zo goed als stabiel gebleven is. Het aantal directe 
jobs schommelde de voorbije 30 jaar tussen 90.000 
en 100.000, terwijl de tewerkstelling in de Belgische 
industrie in dezelfde periode met 358.000 jobs is 
gedaald. De totale tewerkstelling bedraagt vandaag 
238.000 jobs. Elke directe job in de chemie creëert 
namelijk 1,64 indirecte jobs. De sector biedt kwaliteits-
volle jobs voor goedopgeleide medewekers. 47% heeft 
een universitair diploma of een diploma hoger onder-
wijs, een percentage dat beduidend hoger ligt dan de 
29% in andere industriële sectoren. 
De grote uitdaging is echter de vergrijzing. Vandaag is 
een vierde van de medewerkers ouder dan 50 jaar. Op 
Belgisch niveau zal de sector jaarlijks 2.600 jonge ta-
lenten moeten aantrekken om haar personeelsbestand 
op peil te houden. 

Planet
Op milieuvlak is de sector erin geslaagd om de groei 
van de productie los te koppelen van de emissies. Haar 
energie-efficiëntie is systematisch verbeterd en behoort 
tot de wereldtop. Sinds 1990 is de totale productie van 
de sector verdrievoudigd, terwijl het energieverbruik 
slechts met 40% is toegenomen. Een gevolg is dat over 
dezelfde periode van 20 jaar de uitstoot van broeikas-
gassen per geproduceerde ton met 77% is gedaald. 
Eenzelfde ontkoppeling stellen we vast bij de emissies 
in water. Ook het gebruik van kwaliteitswater nam af: 
slechts 8% van het watergebruik in de sector is afkom-
stig van drinkwater of grondwater. 

De grote uitdaging voor de sector bestaat erin op Euro-
pees niveau een nieuw evenwicht te vinden tussen de 
bevoorradingszekerheid van energie, de competitiviteit 
van de industrie die internationaal moet concurreren 
met andere werelddelen waar de energieprijzen fors 
lager liggen en de zorg voor het leefmilieu. 

Prosperity
Op economisch vlak is de sector de sterkhouder van de 
Belgische industrie. Ze genereert welvaart en rijkdom 
voor ons land dankzij haar toegevoegde waarde van 
12,7 miljard euro of 28% van de verwerkende industrie. 
Met een derde van de totale Belgische export en een 
handelsoverschot van 24 miljard euro is de sector ook 
de exportkampioen van België. De chemische industrie 
en life sciences blijft ook investeren in de toekomst met 
1,8 miljard euro in vaste activa (30% van de indus-
trie) en 2,8 miljard euro in onderzoek & ontwikkeling 
(>50% van de industrie) op jaarbasis. Ook de overheid 
geniet van de welvaart die de sector creëert: 4 miljard 
euro vloeit jaarlijks via sociale zekerheidsbijdragen, 
vennootschapsbelasting en personenbelasting van de 
90.000 medewerkers naar het staatsbudget, na aftrek 
van fiscale incentives en subsidies. Elke medewerker in 
de sector draagt 44.000 euro bij aan het staatsbudget.

Products
Aan het klassieke drieluik van duurzame ontwikkeling 
(People, Planet, Prosperity) heeft essenscia een vierde 
luik toegevoegd over de producten van de sector in 
het dagelijks leven. Dit hoofdstuk behandelt de impact 
van REACH en CLP op de consumentenveiligheid en 
het verantwoord en duurzaam gebruik van chemische 
producten in de samenleving. Tot slot vindt het denken 
in levenscyclussen meer en meer ingang. Duurzame 
ontwikkeling betekent dat bij de ontwikkeling van inno-
vatieve producten niet alleen rekening wordt gehouden 
met de milieu-impact tijdens de productiefase. Er is ook 
bijzondere aandacht voor het duurzaam gebruik van 
grondstoffen, het sluiten van kringlopen en de impact 
van producten tijdens hun gebruiksfase.

Op vele domeinen boeken de bedrijven uit de sector 
een aanzienlijke vooruitgang. De resultaten van het 
duurzaamheidsrapport zijn voor essenscia een teken 
om, ook in snel veranderende tijden, de toekomst met 
vertrouwen tegemoet te gaan.

www.essensciaforsustainability.be
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 Weekend van de Chemie _________________

Het Weekend vond dit jaar plaats in Leuven op 27 en 28 september bij stralend weer. 
De trouwe deelnemers waren op post samen met ook een aantal nieuwe gezichten. 
Net als voor de studenten, had Leuven ook voor de BACD genoeg te bieden.

Michel Vandermeiren van Azelis had alle deelnemers in spanning gelaten rond de 
nieuwe aanpak van het Weekend dat door hem georganiseerd werd. Barbecue in 
plaats van een galadiner en casual, waardoor de meesten een totaal verkeerd kle-
dingpakket bij hadden. De namiddag activiteit vrijdag bestond uit een optreden van 
Bert Kruismans, “De allerslimste mens ter wereld” en het onderwerp was “België…
en de Belgen”. De traditionele tegenstellingen rond Vlamingen en Walen kwamen 
aan bod, waar mogelijk nog eens in schril contrast gesteld met de Nederlanders. We 
leerden dat de Belgen na Zwitserland de rijkste Europeanen zijn. Deze stelling werd 
ter plaatse bewezen aan de hand van de wagens op de parking van het hotel.
Nadien ging het met een fietstocht naar de zaal voor het avondfeest, dito barbecue.

Er waren 3 afstanden naar keuze af te leggen: 7, 13 of 21 kilometer. Achteraf bleek 
dat diegenen die gekozen hadden voor de kortste afstand, zowat het langst onder-
weg waren. Dit zorgde dan ook voor de nodige verhalen bij het aperitief. Na de bar-

becue werd er dit jaar een teamspel georga-
niseerd “Immo Tycoon” waarbij de tafels zich 
tegen elkaar konden uitleven. Met behulp van 
een soort Monopoly en praktische proeven 
schoven de honderden miljoenen EURO de ta-
fel rond. Er werden casino’s gekocht à volonté 
en er werd onderhandeld tot na middernacht. 
Uiteindelijk heeft de tafel die werd voorgezeten 
door onze Secretaris-Generaal de overwinning 
binnen gehaald. Zaterdag werd er dan vanuit 
hotel Martin’s Klooster vertrokken voor een 
geleid bezoek aan de stad Leuven en de ge-
schiedenis van de universiteit die er de rode 
draad vormt.

Het Weekend werd ook dit jaar zaterdagmiddag afgesloten met een uitstekende lunch 
in restaurant “Het Spaans Dak” in Oud-Heverlee. Wij danken Michel Vandermeiren 
en onze Secretaris-Generaal Jacques Declercq voor de organisatie van alweer een 
onvergetelijk Weekend van de Chemie.

OPNIEuW vIER BEDRIjvEN BEHAlEN HET
BACD REsPONsIBlE CARE CERTIFICAAT ____

•	 De	 jaarlijkse	 BACD	Responsible	 Care	Workshop	werd	 gehouden	 op	 27	
november 2013 in het Hotel Serwir in Sint-Niklaas. Een twintigtal bedrijven 
namen eraan deel.

 Er werd gestart met drie presentaties over de zin van de toepassing van 
Responsible Care binnen een bedrijf:
o “Voordelen van Responsible Care” door Jacques Declercq van BACD.
o “Possible Improvement Actions in Responsible Care” door Maria 

Almenar Martin van Azelis Benelux N.V. en Alain Berthet van Kreglinger 
Europe N.V.

o “Indices of Performance - IoP Belgische Distributie 2012” door Wim 
Vermeylen van IMCD Benelux N.V.

 Deze presentaties kunt U vinden op de Website van de BACD www.bacd.
be onder Info/Documenten BACD.

 Tevens werd er een ronde tafel discussie gehouden waarbij de bestaande 
BACD Responsible Care Certificaat houders hun ervaringen over het 
afgelopen jaar konden meedelen alsook hun Improvement Plan voor het 
volgende jaar.

•	 Voor	 een	 aantal	 bedrijven	 was	 de	 doelstelling	 van	 deze	Workshop	 het	
behalen van het BACD Responsible Care Certificaat. Door hun presentatie 
hebben een aantal bedrijven aangetoond dat de implementatie van 
Responsible Care binnen hun bedrijf conform het Europees RC Programma 
verloopt.

 Inderdaad, bij deze bedrijven werd vastgesteld dat ze aan volgende 
verplichtingen  voldoen:
o Er bestaat een Commitment, ondertekend door het Management om 

de Responsible Care basisregels toe te passen
o Er is een Responsible Care Coordinator aangesteld en geregistreerd bij 

de BACD
o De Indices of Performance – IoP worden jaarlijks binnen de 

tijdslimieten aan de BACD gerapporteerd
o Het bedrijf is in het bezit van een audit zoals ESAD of een geverifieerde 

Self Assessment
o Er is een actieplan aanwezig om de kwaliteit van de processen op 

gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op een permanente wijze 
te verbeteren

•	 Op	 aanraden	 van	 de	 Commissievoorzitter	 heeft	 de	 Raad	 van	 Bestuur	
beslist om het BACD Responsible Care Certificaat aan volgende vier 
bedrijven toe te kennen: 
o Keyser & mackay Benelux C.v.
o manuchar N.v.
o Trafuco N.v.
o Tigro Industries N.v.

 Wij feliciteren deze bedrijven met het behalen van het BACD Responsible 
Care Certificaat en hopen dat in de toekomst andere bedrijven de 
processen op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu ook op deze 
verantwoorde manier zullen implementeren.

 De namen van deze vier bedrijven worden dan ook op de website van de 
BACD gepubliceerd.

GEAssOCIEERDE lEDEN: TRAFuCO ________

Deze keer laten we het bedrijf Trafuco N.v. aan het woord.
Trafuco is een transportfirma in het  Antwerpse die sinds jaar en dag van vele markten 
thuis is en wiens actieradius zich uitstrekt over de Benelux, Duitsland en Frankrijk.  De 
groep rond Trafuco behoort met een omzet van 35 miljoen , 220 werknemers, 160 motor-
voertuigen en 330 opleggers tot één van de grotere transportorganisaties in het land dat 
uitsluitend werkt met eigen transportmateriaal en eigen mensen.

De belangrijkste transportactiviteiten zijn:
- De distributie van chemische producten (solventen, zuren, logen,…)
- Het vervoer van minerale olie gaande van basisolie via olieadditieven tot afgewerkte 

olieproducten in de brede zin van het woord
- De bevoorrading van zeeschepen met olie 
- Het vervoer van afvalstoffen naar verwerkingsinstallaties
- Containervervoer van en naar de zeehavens

Trafuco is een a-typisch transportbedrijf dat zich niet heeft gespecialiseerd in 1 soort 
vervoer.  Men biedt de klant een globaal pakket aan als logistieke totaaloplossing.
Zo wordt het vervoer aangeboden van:
- Vloeistoffen met  inox en gecoate tankwagens 
- Verpakte goederen met huifopleggers,  kofferwagens en camionettes
- Container chassis met box containers en tank containers 
- Smeerolie met binnenschepen (barges)

Het betreft niet alleen transporten van A naar B maar er is een ruimer pakket waarbij 
ook aanvullende diensten zoals opslag, administratieve opvolging, douaneformaliteiten,…  
kunnen worden aangeboden.

Qua technische ondersteuning is er de eigen werkplaats waar quasi alle jobs van onder-
houd, herstelling en carrosserie aan de eigen voertuigen zelf worden uitgevoerd.  Aanpas-
singen in het kader van laad- en lossystemen kunnen dan ook vlot met de klant besproken 
worden.  Deze diensten worden ook extern aangeboden aan derden.

Verder heeft Trafuco een eigen opleidingscentrum dat niet alleen diensten aanbiedt voor 
de eigen organisatie maar ook externe cursussen organiseert op het vlak van de ADR 
wetgeving en op het vlak van de permanente scholing van de vrachtwagenchauffeurs, de 
zogenaamde vakbekwaamheid code 95.  Ook chauffeurs worden intern opgeleid tot het 
behalen van hun rijbewijzen.  Binnen Trafuco wordt nog steeds gewerkt met werknemers 
onder Belgische RSZ zonder gebruik te maken van een uitgevlagd bedrijf in het Oosten. Dit 
komt alleen de service ten goede !

Trafuco is sinds ruim 15 jaar lid van de BACD als toegevoegd lid en heeft via de werking 
in de commissies steeds getracht een positieve bijdrage te leveren op het vlak van ADR 
wetgeving, veiligheid en technische issues.

Als eerste onafhankelijke vervoerder behaalde Trafuco  in 1991 het ISO 9000 certificaat 
voor kwaliteit.  ISO 14000 voor het milieu, OHSAS 18000 voor veiligheid en SQAS volgden 
nadien in de loop der jaren.   Het is de permanente betrachting om deze certificaten te be-
houden en daardoor de servicegraad permanent te verbeteren om de klant steeds beter te 
bedienen. Tenslotte is de loyaliteit van onze klanten doorheen de jaren onze beste reclame.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.trafuco.be of nog beter naar persoon-
lijk contact dat kan worden opgenomen met Marc Van den Broeck of Serge De Wolf.
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 Agenda BACD vergaderingen - jaar 2014
 15 januari Nieuwjaarsreceptie
 19 februari Technische Commissievergadering
 19 maart Ledenvergadering
 25 april Bedrijfsbezoek 
 14 mei  Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering der Leden 
 4 juni Technische Commissievergadering
 17 september  Technische Commissievergadering
 26-27 september   Weekend van de Chemie
 26 november  Technische Commissievergadering
 26 november  Responsible Care Workshop
 3 december  Ledenvergadering
 14 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie 2015

  BACD Award
 De Raad van Bestuur van de BACD heeft beslist om elk jaar een Award/prijs 

toe te kennen aan personen die een bijzondere en vrijwillige bijdrage hebben 
geleverd aan de werking van de BACD. Dit jaar is de keuze gevallen op Ignace 
Dejager van Brenntag N.V. vanwege zijn actieve en zeer geëngageerde rol als 
Chairman van de Commissie Transport – ADR. Ook was hij de initiatiefnemer 
voor het op punt zetten van de “Richtlijn voor Koppelingen gebruikt tijdens 
het Laden/Lossen van Chemische Producten in Bulkvorm”, die U kunt 
vinden op de BACD website onder Info/Documenten BACD. Op de Algemene 
Vergadering van de BACD werd Ignace Dejager gelauwerd met de BACD 
Award en beloond met een prijs onder de vorm van een cheque. 

  standaard Feed Ingredients Document.
 Het  “Standard Product Specification – Feeddocument” is volledig klaar en 

goedgekeurd door de Commissie Food. Dit document kan zowel voor klanten 
als voor leveranciers gebruikt worden. 

 Wij danken de Werkgroep Food alsook Hilde Buffel voor de coördinatie van het 
tot stand komen van dit FEED Ingredients Standaard Specificatie Formulier. 

 Het Formulier werd naar onze leden gestuurd en is tevens te vinden op de 
publieke BACD website onder Info/Documenten BACD.

  Best Practice Guidelines for safe (un)loading of Road Freight vehicles, 
covering Technical, Behavioural and Organisational Aspects.

 Deze praktische gids werd samengesteld op initiatief van ECTA – European 
Chemical Transport Association – samen met Cefic, FECC en waarbij tevens 
de BACD in de werkgroep heeft meegewerkt. Het objectief van deze gids 
bestond erin om bijstand te verlenen in de preventie of het uitsluiten van 
onveilige situaties gedurende het laden of lossen. Het gaat hier over het veilig 
laden en lossen van chemische producten door operators en chauffeurs op 
productie sites, stockage terminals, magazijnen en klanten en dit zowel voor 
vloeibare als droge bulk of voor verpakte goederen. Deze Guidelines kunt U 
vinden op de publieke BACD website onder Info/Documenten BACD.

  ImCD Benelux N.v. heeft een nieuwe locatie
 Op 13 december 2013 is IMCD Benelux N.V. verhuisd. Het nieuwe adres 

is: Zenith Business Park, Zandvoortstraat 49, 2800 Mechelen. Telefoon- en 
faxnummers, e-maildadressen en BTW nummer bliiven ongewijzigd.
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INDICEs OF PERFORmANCE 2012 __________

Naar jaarlijkse gewoonte werden begin dit jaar de Indices of Performances 
opgevraagd bij de leden van de BACD. Deze cijfers geven een beeld van de 
chemische distributiesector op het gebied van Responsible Care. Ze maken 
het mogelijk om op een objectieve manier aan te tonen dat onze sector een 
verantwoorde en duurzame sector is, die op een veilige manier omgaat met 
chemische producten. Aan de hand van de statistieken kunnen door de BACD 
belangrijke initiatieven genomen worden en onderbouwd worden om de veiligheid 
te verbeteren. 

De bedrijven die voor 2012 hun IoP’s hebben ingestuurd vertegenwoordigen 
ongeveer 75 % van de totale omzet van de Belgische distributie van chemische 
producten. In de veronderstelling dat dit overeenkomt met de bedrijven waar het 
Responsible Care programma is geïmplementeerd, kunnen we zeggen dat RC 
goed is ingeburgerd. Op dezelfde manier kunnen we stellen dat bedrijven met 
een RC programma 76 % van de werknemers in deze sector tewerkstelt. Net als 
de voorbije jaren scoort België hier net iets beter dan het Europese gemiddelde. 

Elk bedrijf dient zijn Responsible Care programma te laten verifiëren aan de 
hand van een Third Party Verification. Dit is het geval bij 20 % van de leden. 
Daarnaast hebben 23 % van de leden een self assesment gebruikt als verificatie. 
Alle respondenten gaven te kennen in het bezit te zijn van één of meerdere ISO-
certificaten. Een kwaliteitssysteem volgens de principes van ISO 9001 is dan ook 
een ideale basis voor de uitwerking van een Responsible Care programma. 

De Nederlandse associatie VHCP heeft hierover een richtlijn opgesteld, die kan 
worden bekomen via het secretariaat van de BACD.

Voor een aantal basisprincipes van Responsible Care zien we een een sterke stij-
ging bij de leden (figuur 1). Zo hebben 60% van de leden een verbeterplan en is er 
in 50 % van de bedrijven een systeem aanwezig voor noodoproepen. Ook opleidin-
gen in het kader van Responsible Care worden meer en meer geïmplementeerd. 
Daarnaast zagen we in 2012 opnieuw meer initiatieven in het kader van Communi-

ty interaction. Enkele 
voorbeelden hiervan 
zijn: opendeurdagen, 
chemiedagen, spon-
soring van goede 
doelen en deelname 
aan buurtactiviteiten.

Responsible Care heeft als 
voornaamste doel het aantal 
ongevallen en incidenten te 
verminderen (figuur 2). In 
de afgelopen jaren werd 
op dit gebied een dalende 
trend vastgesteld. Terwijl er 
in 2008 nog 47 incidenten 
werden gerapporteerd, 
werden er voor 2012 slechts 33 gemeld. De meeste hiervan gebeuren nog steeds 
on site, gevolgd door incidenten tijdens laden en lossen en vervolgens tijdens 
transport. Wat betreft het aantal veroordelingen, werd er één gemeld in 2012.

Na de spectaculaire daling van de Lost Time Injury rate in 2011, zien we een 
lichte stijging in 2012 van 4,4 naar 6,7. Dit geeft aan dat in 2012 het werkverlet 
als gevolg van arbeidsongevallen opnieuw gestegen is. De bescherming en de 
veiligheid van de werknemers blijft dus de nodige aandacht vragen. 
Bovenstaande cijfers zijn een samenvatting van de ontvangen antwoorden. 

Helaas moet er worden 
vastgesteld dat slechts 15 
leden hun antwoord hebben 
ingestuurd, een vergelijkbaar 
aantal met de voorbije jaren 
(figuur 3). Een tiental daarvan 
zijn vaste respondenten, we 
willen hen daar ook voor 
bedanken. We moeten er ons 
echter van bewust zijn dat dit een onvolledig beeld geeft van de situatie binnen 
de distributie. Het spreekt voor zich dat met een groter aantal antwoorden, de 
betrouwbaarheid van de statistieken alleen maar kan verbeteren. Via deze weg 
wil de BACD al haar leden oproepen om consequent jaarlijks de nodige cijfers in 
te sturen. Met volledige en betrouwbare IoP’s kan de BACD een krachtig signaal 
geven dat de distributie van chemische producten een  veilige, verantwoorde en 
duurzame sector is.

Wim Vermeylen - IMCD Benelux NV
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REACH: WE mOETEN DE KlEINE EN 
mIDDElGROTE ONDERNEmINGEN (KmO’s) 
HElPEN Om DE DEADlINE vAN 2018 TE 
HAlEN _______________________________

Zes maanden na de tweede registratiefase bevat de databank van het Europees 
agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 10 655 stoffen en informatie 
betreffende 41 973 dossiers. In de beginfase van REACH werd het aantal 
stoffen dat onder de nieuwe regeling zou vallen echter op 30 000 geschat. 
Er blijven dus nog ongeveer 20 000 stoffen over die voor de deadline van 
mei 2018 zou moeten worden geregistreerd! Maar naar alle waarschijnlijkheid 
zullen ze niet allemaal worden geregistreerd. Veel stoffen zullen “verdwijnen” 
aangezien de leveranciers, voor het merendeel kmo’s, zullen moeten beslissen 
of het de moeite loont om in een REACH-dossier te investeren…

REACH 2008 – meer kmo’s, meer onervaren “aangevers”
De derde en laatste registratiefase geldt voor de chemische stoffen waarvan 
minstens 1 ton per jaar wordt geproduceerd of geïmporteerd. Gezien de 
beperkte omvang van de betrokken volumes, zijn bij deze fase vooral kmo’s 
betrokken! De praktijk leert ons dat veel van deze kleine ondernemers niet op de 
hoogte zijn, of zich niet voldoende bewust zijn van hun verantwoordelijkheden 
en de impact van REACH op hun activiteit. Uit de cijfers van het ECHA blijkt 
dat 50% van de kleine fabrikanten de regelgeving niet actief opvolgt. Slechts 
31% erkent dat REACH op hen van toepassing is.

We moeten deze kmo’s dus dringend helpen om hun kennis van de regelgeving 
te verbeteren en zich op de laatste registratiefase voor te bereiden.
De registratie moet worden uitgevoerd door een persoon die over de vereiste 
competenties beschikt. Hoe kun je als kmo de beste “consultant” selecteren? 
Waar vind je hulp voor de identificatie van de stof? Hoe blijf je op de hoogte 
van de reglementaire vereisten? In een enquête die de Europese Commissie 
heeft georganiseerd, wordt REACH genoemd als de meest complexe en 
meest dwingende reglementering die de kmo’s vandaag moeten opvolgen.

De “onbereikbaren” bereiken: oproep tot solidariteit tussen de spelers in 
de sector
De ondernemingen die denken dat REACH niet voor hen geldt, steunen en de 
kmo’s de noodzakelijke hulp bieden bij de registratieprocessen is inderdaad 
de volgende uitdaging voor het ECHA en alle spelers in de supply chain. Dit 
zou de gehele chemische sector ten goede komen. Een stof uit de markt 
nemen zou geen optie mogen zijn, gezien de - vaak vernietigende - effecten 
die een dergelijke beslissing kan hebben voor tal van spelers. Volgens een 
studie die in Nederland werd uitgevoerd, verwacht de helft van de fabrikanten 
en meer dan een derde van de importeurs echter dat ze in de komende jaren 
verscheidene stoffen uit hun productgamma zullen moeten verwijderen!

De sector en de overheid moeten de handen in elkaar slaan. Via zijn 
ambassadeur voor kmo’s, de heer Andreas Herdina, lanceert het ECHA ook 
een oproep tot de sector om de kmo’s actief te ondersteunen, onder meer 
door kortingen te geven op de vergoedingen voor de verklaringen van toegang, 
kortingen voor de toegang tot de informaticaplatformen bij de vorming van 
nieuwe SIEF’s, peterschap van kmo’s door grote ondernemingen. De heer 
Herdina voegt hieraan toe dat het ECHA ook zou kunnen tussenkomen om 
een einde te maken aan de misbruiken die bij sommige SIEF’s aan het licht 
kwamen, zoals een oneerlijke kostenverdeling. 

Permanent op de hoogte blijven van de wetgeving en de reglementering 
en van de laatste “richtlijnen” is een andere grote uitdaging waarmee de 
kmo’s worden geconfronteerd. Die opvolging bleek een van de belangrijkste 
oorzaken van de stijging van de kosten voor de ondernemingen met betrekking 
tot REACH! De reglementering naleven is vandaag een absolute must. Gebeurt 
dat niet, dan kan geen enkele fase, zoals de validering van de leveranciers, de 
commerciële onderhandelingen, de leveringsvoorwaarden, worden aangevat.
Bovendien eindigt het proces niet met de indiening van een registratiedossier! 
Wijzigingen in de samenstelling van de stof, een toename van het aantal ton, 
wijzigingen van de classificatie en de etikettering… vereisen een “continue” 
update van het dossier. 
Deze verplichtingen vertegenwoordigen een aanzienlijke administratieve en 
financiële belasting voor de kmo’s.

REACH: onhaalbare financiering voor kleine ondernemingen?
De bedragen van de kosten die verbonden zijn met het opstellen van een 
registratiedossier zijn voor veel kmo’s een probleem. De kosten omvatten de 
honoraria van het ECHA, de deelname aan het SIEF/consortium, de toegang 

tot de gegevens, de laboratoriumtesten en –studies, de kosten van de 
consultants…. Voor kleine volumes vormen deze kosten vaak een hinderpaal 
ten opzichte van de verhoopte omzet. 

De gemiddelde kost voor een dossier “laag volume” (1 tot 10 ton per jaar) kan 
in extreme gevallen oplopen tot 65 000 euro en kan tot 280 000 euro bedragen 
voor een dossier met volumes van 10 tot 100 ton per jaar. Bovendien gaat de 
daling van de volumes meestal gepaard met een daling van het aantal co-
aangevers per stof, zodat de kans om de kosten te delen verkleint. Statistisch 
zal er voor een groot aantal registraties die gepland zijn voor 2018 geen enkele 
aangever zijn! Het goede nieuws is: geen SIEF = geen kosten verbonden met 
het SIEF, het slechte nieuws is dat er niemand is om u bij te staan!
De kosten van de dossiers verlagen is van vitaal belang voor de kleine en grote 
ondernemingen.

sIEF, delen van gegevens - transparant, rechtvaardig en eerlijk?
Andere uitdagingen voor de kleine producenten zijn de soms onrechtvaardige 
kostenverdeling binnen het SIEF, te hoge kosten voor de aanschaf van 
verklaringen van toegang, gebrek aan transparantie, teveel macht van 
hoofdaangevers, waarmee mede-aangevers soms worden geconfronteerd. 
Sommige gegevenshouders lijken het systeem te misbruiken door de kleine 
bedrijven te dwingen oneerlijke systemen voor het “delen” van de kosten te 
aanvaarden. Het doel van het “OSOR-principe”, “één stof, één registratie” is 
de aangevers te helpen, niet om een obstakel te creëren voor het delen van 
gegevens op een redelijke manier. En de kmo’s hebben hulp nodig!

Een ambassadeur voor de kmo’s. 
Het ECHA heeft een ambassadeur voor kmo’s aangesteld om de behoeften 
te evalueren en mogelijke acties te identificeren om de kmo’s te helpen 
hun verplichtingen ten opzichte van REACH na te komen. Sensibilisering 
van de betrokken bedrijven, bijstand, vereenvoudiging, standaardisering, 
vermindering van de kosten, solidariteit… zijn enkele pistes die in aanmerking 
komen. Maar blijkbaar focust de Commissie niet direct op een vereenvoudiging 
van de reglementering als zodanig, maar eerder op een vereenvoudiging van 
de implementatie.
- Herziening van het reglement betreffende de registratiekosten om de 

kosten voor de kmo’s te verminderen; berekening van de kosten gebaseerd 
op het productievolume.

- Betaling per schijf.
- Financiering van de EU om de kmo’s met liquiditeitsproblemen in verband 

met REACH te helpen.
- Toegang tot de subsidies die de Europese investeringsbank (EIB) toekent 

in het kader van REACH.
- Samen met de Commissie en de sectorverenigingen het probleem van de 

kosten voor de voorbereiding van de registratiedossiers, het delen van de 
gegevens, de verklaringen van toegang aanpakken.

- Het aantal testen en studies, waarvan de kost tot 80% van de totale 
registratiekost kan bedragen, verminderen!

- Gratis toegang tot de gegevens voor de stoffen van 1 tot 10 tpa. De 
administratiekosten voor de facturatie en de terugbetaling kunnen immers 
voor een SIEF immers hoger oplopen dan het geld dat hij zou ontvangen 
via de verklaring van toegang.

- Vereenvoudiging van de registratieprocedures via vereenvoudigde 
informaticasystemen (REACH -IT, IUCLID).

- Opstellen van meer gebruiksvriendelijke en specifieke richtsnoeren met 
betrekking tot “de transparantie, de non-discriminatie en de eerlijke 
kostenverdeling” in het kader van de vorming en de werking van het SIEF.

- Validering van de productgidsen door de sectorverenigingen.
- De sensibilisering voor REACH versterken via het Enterprise Europe 

Network (EEN), nationale bijstandsdiensten, sectorverenigingen, kamer 
van koophandel, door sensibiliseringscampagnes.

- De REACH-processen integreren in de eerste fasen van de R&D en andere 
innovatieprocessen.

- Opleiding, certificering van de consultants.
- Installatie van een officiële instelling tegen discriminatiepraktijken 

(UEAPME).
- Mogelijkheid van een gerechtelijke actie om “misbruik” van de SIEF aan te 

pakken.

Daarbij mogen we niet vergeten dat een vereenvoudiging voor de kmo’s per 
definitie een vereenvoudiging is voor alle bedrijven!

We hopen dat de solidariteit haar rol zal spelen en dat er uit het debat talrijke 
ideeën zullen ontstaan die tot praktische en realistische oplossingen ten 
voordele van iedereen zullen leiden!

Alain Berthet - Kreglinger Europe NV


