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BESTE LEDEN  __________________________________________

De dramatische gebeurtenissen van Parijs en Brussel herinneren ons eraan dat op onze sector een be-
langrijke verplichting rust. Die verplichting bestaat erin om alle voorzorgen te nemen om te voorkomen dat 
chemische producten in de verkeerde handen terechtkomen.

Onze sector kent haar verantwoordelijkheden en verplichtingen. Deze worden duidelijk omschreven in de 
regelgeving rond drugs- en explosievenprecursoren.

Centraal hierin is de meldingsplicht rond verdachte transacties. Als verantwoorde bedrijven, nemen wij onze 
verplichtingen op en engageren wij ons alles te doen om het oneigenlijk gebruik van chemische producten 
te voorkomen.

Veel leesgenot!

Christophe De Cannière
Voorzitter

CODES VAN GOEDE PRAKTIJK... VAN DE BACD _______________________

Enkele jaren terug hebben we met de Werkgroep van de Commissie “TRANSPORT-ADR-LOGISTIEK” de 
“Code van goede Praktijk bij Bulkleveringen van chemicaliën” uitgebracht. Dit is een guideline om op een 
veilige manier de scheikundige vloeistoffen bij onze klanten te lossen in hun tankinstallaties.

Dit document ontstond naar aanleiding van diverse ongevallen en incidenten die zich tijdens deze losactivi-
teiten hadden voorgedaan met menselijke, materiële of milieuschade tot gevolg.

Ondertussen werden reeds enkele aanpassingen en verbeteringen aan deze Code toegevoegd. Ondermeer 
een checklist “Tankinstallaties bij klanten” om de klanten te helpen de veiligheid, de conformiteit met de 
bestaande normen en de gebruikelijke standaarden te onderzoeken op hun bestaande tankinstallaties en 
eventueel nieuw te bouwen installaties. Met grote tevredenheid kunnen wij hierbij melden dat er een zeer 
positieve respons van onze klanten werd genoteerd met verschillende technische verbeteringen voor gevolg. 
Uiteindelijk resulteerde dit in een merkelijke daling van het aantal incidenten tijdens deze losactiviteiten.

In navolging op deze voorgaande Code kwam er recent een nieuw voorstel ter sprake in verband met meer-
dere problemen en bezorgdheden bij het afleveren van verpakte chemicaliën bij onze klanten. 

Het gaat hier dus vooral over vloeistoffen verpakt in cans, vaten en IBC’s. Ook hier kan er wel eens iets 
fout lopen tijdens het lossen van de verpakte producten bij onze klanten. Meestal betreft het dan een lek of 
beschadiging van een dergelijke verpakking ontstaan tijdens het transport van de goederen naar de klanten. 
Doorgaans is het dan niet duidelijk wie welke verantwoordelijkheid draagt en wat er in zo’n gevallen kan en 
moet gedaan worden om het probleem veilig op te vangen.

Een tweede vaststelling was dat bij terugname van lege gewaar-
borgde verpakkingen de klanten veelal de do’s and dont’s van de 
acceptatievoorwaarden voor terugname niet kennen. Bijgevolg 
worden er niet conforme verpakkingen voor terugname aange-
boden met alle gevolgen vandien zoals weigering of pv’s bij ADR-
wegcontrole.

Aan de hand van een “CODE VAN GOEDE PRAKTIJK VERPAKTE 
GOEDEREN” gestaafd met de toepasselijke wetteksten, proberen we 
de klanten hierin duidelijke richtlijnen mee te geven om dergelijke 
problemen goed op te lossen.

De bedoeling is opnieuw de veiligheid te verbeteren en incidenten of 
boetes te vermijden. Wij rekenen hierbij ook op een positieve bijdrage 
van onze klanten.

Ignace Dejager – Brenntag N.V.
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 Agenda BACD Vergaderingen 2016

 18 mei  Jaarlijkse Statutaire Algemene   
 Vergadering der Leden  met lunch causerie

 1 juni Technische Commissievergadering
 7 september Technische Commissievergadering
 30 september – 1 oktober Weekend van de Chemie 
 9 november   Ledenvergadering met lunch causerie 
 23 november Technische Commissievergadering
 23 november Responsible Care Workshop 
 18 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie 2017

 BACD Jaarrekening 2015

Op de Algemene Vergadering werden de details van de resultaten van de 
jaarbalans van de BACD, afgesloten per 31 december 2015, meegedeeld.

 De voornaamste topics waren: 
 Totaal van de balans: 80.867,88 Euro.
 Nettowinst na belasting: 379,87 Euro.

 BACD Award

De Raad van Bestuur van de BACD kent elk jaar een Award/prijs toe aan 
personen die een bijzondere en vrijwillige bijdrage hebben geleverd aan de 
werking van de BACD.  Dit jaar is de keuze gevallen op Wim Vermeylen 
van IMCD Benelux N.V. vanwege zijn actieve en zeer geëngageerde rol als  
Chairman van de Commissie Responsible Care. Ook organiseert hij de 
BACD Responsible Care Workshop en geeft hij er presentaties  over een 
Responsible Care onderwerp. Samen met de Secretary General  stelt hij de 
geconsolideerde  Responsible Care Indices of Performance (IoP) op voor de 

Belgische distributiesector. Tevens is hij een trouw medewerker van Chemic 
News via interessante artikels over Responsible Care.
Op de Algemene Vergadering van de BACD werd Wim Vermeylen gelauwerd 
met de BACD Award en beloond met een prijs onder de vorm van een cheque.

 Nieuwe Leden

Sinds het verschijnen van ons laatste Chemic News mocht de BACD vier 
nieuwe leden verwelkomen :

• Werkelijk lid:
 - Unipex Benelux NV is gespecialiseerd in de distributie van ingrediënten 

en chemische specialiteiten met een hoge toegevoegde waarde voor de 
cosmetische-, farmaceutische-, voedings-, en chemische industrie in 
België, Nederland en Luxemburg.
Zie website: www.unipexsolutions.be

• Drie geassocieerde leden:
 - Aon Belgium BVBA biedt bedrijven o.a. verzekeringspakketten aan en  

advies op gebied van risicobeheer.
Zie website : www.aon.be

 - Katoen Natie NV combineert engineering, technologie en 
havenactiviteiten wereldwijd en biedt op maat gemaakte oplossingen 
voor de chemische en automobielindustrie, de consumptiegoederen, 
elektronica en retailsector.
Zie website: www.katoennatie.com

 - Wijngaard Natie NV opteert om totaaloplossingen aan het cliënteel 
aan te bieden. De activiteiten omvatten de gehele logistieke keten 
zoals  opslag, warehousing, maritieme verpakkingen, CFS-activiteiten, 
transport en logistiek.
Zie website: www.wijngaardnatie.be

ONLINE REGISTRATIE VAN BIOCIDEN VAN HET GESLOTEN CIRCUIT _________________________

Alle verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico 
(biociden van het gesloten circuit) zullen verplicht zijn om zich online te 
registreren. Zo wil de FOD een volledig overzicht krijgen van de verkoop, 
aankoop en het gebruik van deze biociden in België.

In België zal elke verkoper en/of gebruiker van biociden van het gesloten cir-
cuit zich vanaf 20 mei 2016 vooraf moeten registreren en vervolgens zal ook 
elke verkoop, aankoop en gebruik online moeten geregistreerd worden. Ver-
kopers en gebruikers van deze biociden moeten zich registreren via dit online 
registratiesysteem op de website www.circuitbiocide.be. De verkoper moet 
zijn klant ook informeren over de verplichte registratie. De Federale Overheids-
dienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft 
een informatiebrochure uitgegeven die hierbij als hulpmiddel kan gebruikt 
worden (www.biocide.be  gesloten circuit  folder).

Wettelijke basis
•  Biocidenverordening (EU) 528/2012 betreffende het op de markt aan-

bieden en het gebruik van biociden – artikel 19 – Voorwaarden voor het 
verlenen van een toelating

• Koninklijk Besluit van 08/05/2014  betreffende het op de markt aan-
bieden en het gebruiken van biociden - artikelen 41 tot 48 – Algemene 
bepalingen in verband met het gebruik.

Welke biociden behoren tot het gesloten circuit?
De biociden die zullen worden ingedeeld in het gesloten circuit (in de vroe-
gere wetgeving biociden klasse A genoemd) mogen op de Europese markt 
niet worden verkocht aan het grote publiek; enkel professionelen mogen ze 
gebruiken.

Er is één uitzondering voor eigenaars van privé-zwembaden. Vroeger was 
er een afwijking voor personen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud 

van een privé-zwembad en voor producten uitsluitend bestemd als ontsmet-
tingsmiddel van dit zwembadwater. Dit staat in het oude Koninklijk Besluit van 
2003. Maar omdat het KB van 2003 niet meer van toepassing is, verviel deze 
uitzondering en werd het ook niet meegenomen in het nieuwe KB. De overhe-
den hebben meegedeeld dat ze deze uitzondering willen blijven behouden en 
het KB zullen wijzigen. 

De openbare inrichtingen, de zwembaden en de andere sportinrichtingen die 
open staan voor het publiek vallen bij klasse A onder beroepsgebruikers en 
moeten zich ook registreren onder het gesloten circuit. 

Deze biociden houden allemaal een hoog gezondheidsrisico in: ze kunnen 
giftig, kankerverwekkend, mutageen, corrosief … zijn, en het dragen van per-
soonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is voor deze producten vaak vereist. 
De lijst van toegelaten biociden (op www.biocide.be) of de toelatingsakte ver-
meldt of het product al dan niet ingedeeld is in het gesloten circuit.

Waarom moet men zich registreren?
Het gesloten circuit biedt aan de overheid de mogelijkheid te garanderen en 
er zich van te vergewissen dat de biociden van het gesloten circuit niet vrij te 
koop zijn op de Belgische markt. Door de verkregen informatie zal het bijvoor-
beeld mogelijk zijn om het gebruik van producten uit het gesloten circuit in de 
verschillende economische sectoren in kaart te brengen, of om de verkopers 
en de gebruikers te bereiken in het kader van sensibilisatieacties, gebruiks-
aanbevelingen, specifieke opleidingen, enz.

Tot slot zal de FOD een totaalbeeld krijgen van de verkoop, de aankoop en 
het gebruik van deze biociden met een hoog gezondheidsrisico in België.

Sarah Van de Wiele – Univar Belgium S.A./N.V.
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BEZIT UW BEDRIJF REEDS HET BACD RESPONSIBLE CARE CERTIFICAAT? _______________________

HOEVEEL BEDRIJVEN HEBBEN HET BACD RESPONSIBLE CARE CERTIFICAAT 
BEHAALD?

Binnen de BACD hebben tot op heden reeds 14 bedrijven het BACD Responsible 
Care Certificaat behaald. Berekend op de totale omzet die de BACD in de 
distributiesector vertegenwoordigt betekent dit dat 81 % van onze leden de 
Responsible Care principes toepassen en bijgevolg erkend zijn met het BACD 
Responsible Care Certificaat. De namen van deze bedrijven zijn gepubliceerd 
op de publieke website van de BACD www.BACD.be onder Responsible Care/
BACD Certificaat.

Wat zijn de voordelen van het BACD Responsible Care Certificaat?

Missie
• Het Top Management van het bedrijf toont hiermee zijn verbintenis tot het 

verantwoord ondernemen. 
• Er is een commitment aanwezig binnen het bedrijf om de veiligheid, 

gezondheid, beveiliging en respect voor het milieu constant te verbeteren.
• Het bedrijf verleent zijn bijdrage aan programma’s over duurzame 

ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• Responsible Care creëert voor het bedrijf een management platform om 

interne waarde te realiseren. 

Reputatie
• Het Responsible Care Logo is internationaal erkend en wijst op verantwoorde 

en betrouwbare bedrijven.
• Uw bedrijf wordt op prijs gesteld door de overheid. Kan helpen in negotiaties 

naar vergunningen toe en andere wettelijke overeenkomsten.
• Erkenning als verantwoorde onderneming naar de business relaties toe, 

zoals klanten en leveranciers.
• Verminderde kosten door systeemverbeteringen. Verminderde verzekerings- 

 premies.
• Erkenning als verantwoorde onderneming naar het publiek toe en de 

omgeving van het bedrijf.

Prestatie
• Helpt het bedrijf te voldoen aan de wettelijke eisen inzake veiligheid, 

gezondheid en respect voor het milieu.
• Vermindert het risico op ongevallen inzake veiligheid, gezondheid en milieu.
• Verhoogt de operationele efficiëntie van het bedrijf.
• Door de Performance Indicators worden de prestaties continu gemeten.
• Op basis hiervan kunnen dan verbeteringsplannen opgesteld worden.

Third Party Verification – TPV
• Audit SQAS Distributors/ESAD.
• Door de BACD wordt het type audit SQAS Distributors/ ESAD aanbevolen, 

omdat dit type assessment ook wordt gepubliceerd en voor alle actoren in 
de industrie toegankelijk is.

• Third Party Verification van het Self Assessment. 

• De SQAS/ESAD audit is niet altijd zo practisch voor KMO’s en daarom heeft 
de BACD een SELF ASSESSMENT document ontworpen. Een Third Party 
Verification TPV van het Self Assessment kan met een eenvoudige audit 
gebeuren in combinatie met de bestaande certificeringsstandaarden zoals 
bv. ISO 9001, daar er verschillende parameters gemeenschappelijk zijn. 
Wanneer deze audit samen uitgevoerd wordt (door SGS bvb.) dan kan de 
tijd nodig voor de audit van Responsible Care verminderd worden. 

Waarde
• Besparing van tijd en kosten.
• Verbetering van de prestaties en de processen.
• Verminderen van risico’ s en aansprakelijkheid.
• Verbetering van de reputatie van het bedrijf. 
• Verbeteren van de bescherming van de medewerkers, klanten en het milieu.

Communicatie
• Verbetering van het imago en de reputatie van uw bedrijf naar:

- de medewerkers
- de overheid
- de Business relaties zoals klanten en leveranciers
- het publiek

• Gemakkelijk herkenbaar en algemeen erkend Responsible Care Logo.
• Toont de verbintenis aan van uw bedrijf naar het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.
• Uw bedrijf wordt aanzien als een “laag risico” bedrijf.
• Voordelen bij onderhandelingen met verzekeringsmaatschappijen en banken.

Wat moet uw bedrijf doen om het BACD Responsible Care Certificaat te 
halen?

Naast het toepassen van de acht basisprincipes van het Europees Responsible 
Care Programma, moet uw bedrijf aan volgende verplichtingen voldoen:
• Er moet een Commitment ondertekend worden door het Management om 

de Responsible Care basisregels toe te passen.
• Een Responsible Care Coordinator moet aangesteld en geregistreerd 

worden bij de BACD.
• De Indices of Performance (IoP) moeten jaarlijks binnen de deadlines  aan 

de BACD gerapporteerd worden.
• Het bedrijf moet in het bezit zijn van een audit zoals ESAD of een geverifieerde 

Self Assessment.
• Er moet een actieplan aanwezig zijn om de kwaliteit van de processen op vlak 

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

KEITH PACKER, GASTSPREKER OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BACD ______________

Iedereen heeft al wel eens een uit-
eenzetting over compliance issues 
gevolgd, maar we staan niet altijd 
stil bij de mogelijke gevolgen ervan. 
Keith Packer, gewezen Commercial 
General Manager of British Airways 
World Cargo, spreekt hier uit eigen 
ervaring. De Cargo Divisie werd 
aangeklaagd door de EU Compe-
tition Authorities voor afspraken 
rond toeslagen op kerosine. 

Keith werkte 8 jaar voor British Airways en niettegenstaande hij op 
het moment van de aanklacht BA reeds verlaten had en nooit in de US 
gewerkt heeft, werd hij door het US Department of Justice veroordeeld 
tot 8 maanden cel en 20.000 USD boete. Dit verblijf in de cel vond 

plaats in Florida, ver van zijn gezin in de UK. Bij deze zaak waren tal 
van luchtvaartmaatschappijen betrokken. De straf die Keither Packer 
gekregen heeft (8 maanden effectief en 20.000 USD boete) was ge-
baseerd op zijn volledige medewerking. Anders had de straf voor een 
dergelijk “misdrijf” kunnen oplopen tot 10 jaar cel en een boete van 1 
miljoen USD.

Tijdens zijn verblijf in de gevangenis heeft Keith Packer beslist om op 
basis van zijn ervaring mensen en bedrijven bewust te maken voor de 
gevaren die schuil gaan in de concurrentiewetgeving en het belang 
van compliance programma’s. Momenteel begeleidt hij op het vlak van 
Compliance thema’s bedrijven zoals Coca-Cola, Shell, Nike, Mercedez 
Benz, UPS, DHL, Kraft Foods, AB Inbev, etc…

En ter gelegenheid van onze Algemene Vergadering deelde hij ook zijn 
ervaring met de leden van de BACD.
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ECHA HERZIET IN 2016 HET REGISTRATIEPROCES __________________________________________

Wat mogen we verwachten voor de uiterste registratietermijn in juni 2018?

De volgende registratietermijn (juni 2018) voor het registreren van de chemische 
stoffen onder REACH nadert erg snel. Vandaag moeten nog steeds meer dan 50% 
van de stoffen worden geregistreerd, waaronder een groot aantal “moeilijke” stof-
fen (natuurlijke stoffen, UVCB-stoffen, ...) en vele “wees”-stoffen. De uitdaging is 
dus enorm, vooral voor de vele betrokken kleine en middelgrote ondernemingen. 
Met het oog op deze uiterste registratietermijn en in het bijzonder de registraties 
door kmo’s, rekening houdend met de lessen die zijn geleerd en tal van kwesties 
die tijdens de afgelopen zeven jaar aan het licht kwamen, heeft ECHA besloten om 
de tools en processen te herzien om zo, in de mate van het mogelijke, een vlotte 
registratietermijn te bevorderen.

De belangrijkste actiepunten van ECHA omvatten de actualisering van de proce-
dure rond de volledigheidscontrole, wijzigingen in / herzieningen van de IT-tools 
(nieuwe versies van IUCLID, REACH-IT en Chesar in 2016), alsook de consoli-
dering van het OSOR-beginsel (One Substance One Registration). Daarnaast ver-
duidelijkt de onlangs gepubliceerde Verordening (EU) 2016/9 (van kracht sinds 
26/01/2016) ook nog de vereisten met betrekking tot de transparantie en de bil-
lijkheid van de uitwisseling van gegevens tijdens SIEF’s. De ervaringen opgedaan 
tijdens de registratierondes van 2010 en 2013 hebben inderdaad aangetoond dat 
een eerlijke en transparante uitwisseling van gegevens en kosten een aandachts-
punt is! Verduidelijking was nodig voor alle bedrijven met verplichtingen binnen 
REACH, in het bijzonder voor kmo’s.

Volledigheidscontrole - Handmatige controle: de veranderingen houden onder meer 
een herziening van de geautomatiseerde regels in, om fouten van de vorige regels 
te voorkomen, maar ook de invoering van een handmatige controlestap die gericht 
is op het blokkeren van dossiers met irrelevante gegevens in plaats van benodigde 
informatie. Dit is nieuw! ECHA stelt echter dat de termijnen bepaald in de wettekst 
voor de volledigheidscontrole, ondanks dit extra werk, niet zullen veranderen.

Nieuwe versie van IT-tools: de IT-tools gebruikt voor het aanmaken (IUCLID) en 
indienen (REACH-IT) van de registratiedossiers zullen enkele nieuwe kenmerken 
omvatten om het indienen te vereenvoudigen, in het bijzonder voor kmo’s. Nieuwe 
IUCLID-velden zullen bedrijven in staat stellen om hun dossiers te optimaliseren, 
om een irrelevante selectie van stoffen voor nader onderzoek rond regelgeving na 

registratie te voorkomen. De nieuwe versie van CHESAR (een tool die bedrijven 
helpt bij het uitvoeren van hun chemische veiligheidsbeoordelingen en bij het voor-
bereiden van hun chemische veiligheidsrapporten en blootstellingsscenario’s voor 
communicatie in de toeleveringsketen) zal tegelijkertijd met IUCLID6 uitkomen.

Het OSOR-beginsel consolideren: ‘One substance, one registration’ (‘Één stof, één 
registratie’) is een van de belangrijkste uitgangspunten van REACH. Bedrijven die 
dezelfde stof registreren, moeten samenwerken: gelijkheid van stoffen vaststellen, 
wetenschappelijke gegevens en kosten delen en een gezamenlijke registratie in-
dienen. Om huidige situaties waarbij voor sommige dossiers geen rekening werd 
gehouden met deze “regel” te vermijden, is de nieuwe Verordening (EU) 2016/9 
bedoeld om zeker te stellen dat het OSOR-beginsel inderdaad wordt toegepast. Het 
heeft betrekking op twee gebieden: het REACH-IT-systeem zorgt ervoor dat er geen 
indieningen zijn buiten gezamenlijke registraties en er zal een stofidentificatieprofiel 
(SIP) in het registratiedossier worden geïntroduceerd. Daardoor zullen de leden van 
de gezamenlijke registratie kunnen verzekeren dat de stofeigenschappen uiteenge-
zet in het registratiedossier hun stof betreffen en stelt ECHA in staat om de grenzen 
van de gezamenlijke registratie te begrijpen. 

Op een “Billijke, transparante en niet-discriminerende” manier de kosten in SIEF’s 
delen: Co-registrators moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kosten 
voor de gezamenlijke registratie worden gedeeld op een billijke, transparante en 
niet-discriminerende wijze. De Verordening (EU) 2016/9 verduidelijkt nu de bepa-
lingen rond het delen van gegevens. Het is ontworpen om de transparantie te ver-
beteren en een einde te maken aan te hoge / overmatige kosten die soms werden 
waargenomen in het verleden. Het herinnert eraan dat de kosten alleen worden 
gedeeld als ze relevant zijn voor de informatie die een partij verplicht is in te dienen 
in het kader van de registratie onder REACH. Ook het specificeren en documenteren 
van de kosten van de gegevens die zullen worden gedeeld, evenals de model-
len rond kostendeling behoren tot de bepalingen in de nieuwe Verordening. Als er 
reeds vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regels een overeenkomst inzake de 
uitwisseling van gegevens bestond, kunnen de partijen van bepaalde verplichtin-
gen afzien. Toch blijft er voor de meesten onder ons dat ene hoofddoel dat onze 
volledige aandacht vereist. Het is nu echt wel tijd om voorbereidingen te beginnen 
treffen voor de inleverdatum van 2018!

Alain Berthet – Kreglinger Europe N.V.

ACTIVITEITEN VAN DE TECHNISCHE COMMISSIES IN 2015-2016 _________________________________

TRANSPORT 
De leden van de technische commissies hebben vastgesteld dat 
er regelmatig problemen zijn bij bulkleveringen aan klanten. Na de 
vergaderingen van een werkgroep die bestaat uit leden van de technische 
commissie werd een checklist toegevoegd aan de “Code van goede 
praktijk voor bulkleveringen van vloeibare chemicaliën”. Die checklist dient 
om de tanks met chemicaliën te controleren en werd gepubliceerd op de 
website van de BACD. Een tweede werkgroep publiceerde ook de tekst van 
de “Code van goede praktijk voor verpakte goederen”.

De transportcommissie volgde ook de implementatie op van de 
kilometerheffing (en de gevolgen voor de transportsector) die sinds 1 april 
2016 van kracht is in België. Het verslag en de bespreking van ongevallen is 
nog altijd een vast punt op de agenda van de commissies. Deze ervaringen 
helpen onze leden om hun activiteiten veiliger te maken. 

Responsible Care
Via haar leden heeft de BACD nogmaals zijn engagement betoond voor de 
implementatie van Responsible Care. In november 2015 vond de jaarlijkse 
workshop Responsible Care van de BACD plaats: het Responsible Care-
certificaat van de BACD werd aan drie nieuwe bedrijven uitgereikt – 
Arpadis Benelux N.V./S.A., Ingrizo N.V. en Roam Chemie BVBA. Tijdens de 
workshop stelden elf bedrijven ook hun improvement plan 2015-2016 voor. 

In verband met het Responsible Care-programma van de BACD kwam 
in maart 2015 een werkgroep bijeen om een guideline uit te werken 

voor KMO’s en “office only” bedrijven, op basis van de self assessment 
questionnaire. De leden van de technische commissies volgden ook 
de laatste besprekingen op met betrekking tot Responsible Care en 
“sustainability” binnen de FECC.

SHE – SAFE – REACH 
De deelnemers aan de vergaderingen van de technische commissies 
bespraken de verschillende aspecten van de “Biocides Directive” en artikel 
95 daarvan (biocideproducten mogen niet meer verkocht worden op de 
Europese markt, tenzij de leverancier opgenomen is in de lijst uit artikel 95, 
met het soort producten die het product in kwestie bevatten). 

Ook bespraken ze thema’s in verband met CLP (Classification, Labelling 
& Packaging) en vooral de deadline van juni 2015 voor het etiketteren van 
mengsels.Wat REACH betreft, is 31 mei 2018 de registratiedeadline voor 
kleine volumes: 1 tot 100 ton. De leden van de technische commissies 
raden bedrijven aan om vóór deze deadline een beheerplan uit te werken 
voor hun REACH-registraties. 

De commissieleden werden op de hoogte gebracht van de intenties in 
verband met de verschillende dossiers voor stoffen die voorgesteld worden 
voor autorisatie, beperking, openbare raadpleging en inspectiecampagnes.
De BACD neemt actief deel aan de SHE-vergaderingen van de FECC en 
wordt bij verschillende SHE-fora vertegenwoordigd. 

Maria Jesús Almenar Martin – Azelis Benelux S.A./N.V.


