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essenscia breidt REACH- en CLP-begeleiding uit tot volledige
chemische waardeketen
Brussel, 29 januari 2013 – essenscia vlaanderen, de federatie van de chemische industrie en
life sciences, heeft de voorbije twee jaar een 80-tal bedrijven actief begeleid in de
implementatie van REACH en CLP. De federatie sluit deze maand het project VLARIP2 met
succes af, maar zal ook de komende jaren bedrijven begeleiden bij de integratie van beide
Europese regelgevingen in hun dagelijkse bedrijfsvoering. REACH en CLP zijn al enkele
jaren geleden in werking getreden, maar als gevolg van de gefaseerde implementatie,
worden bedrijven anno 2013 nog steeds geconfronteerd met allerhande nieuwe
verplichtingen. Dit is niet enkel zo voor de chemische sector, maar ook voor bedrijven uit
sectoren met een andere kernactiviteit zoals de textielindustrie, de grafische sector en de
metaalverwerkende industrie.
Het nieuwe VLARIP-project wil de hele Vlaamse industrie ondersteunen en richt zich
bijgevolg tot alle actoren uit de chemische waardeketen van producent of importeur over
formulator tot eindgebruiker, inclusief dienstverleners.

Eind jaren 2000 werd het regelgevend kader voor chemische stoffen grondig gewijzigd door
twee Europese verordeningen: REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van
Chemicaliën) en CLP (Classification, Labelling en Packaging van stoffen en mengsels). Het
zijn complexe regelgevingen die de informatie en communicatie over chemische producten
volledig veranderden. Voor vele bedrijven en zeker voor KMO’s zijn deze regelgevingen een
ingewikkeld kluwen.
Al van bij de inwerkingtreding van REACH startte essenscia vlaanderen – met de steun van
Agentschap Ondernemen en EFRO – met collectieve begeleiding van bedrijven onder de
noemer van VLARIP, Vlaanderens REACH Implementatie Projecten. Een eerste reeks van
VLARIP-projecten eindigde in 2010 samen met een eerste belangrijke REACH-deadline.
Vanaf februari 2011 werd het begeleidingstraject verder gezet onder de noemer “VLARIP2”
dat eindigt op 31 januari 2013. Gedurende deze laatste periode werden in totaal 78 bedrijven
begeleid, waarvan 80% KMO’s. VLARIP2 was een begeleidingsproject waarbij experts uit
grote chemische bedrijven in Vlaanderen hun kennis en ervaring over REACH en CLP
deelden met de deelnemers. Omdat REACH en CLP niet enkel relevant zijn voor chemische
bedrijven maar voor de volledige waardeketen, konden alle bedrijven uit de Vlaamse
industrie en dienstverleners deelnemen aan dit uniek begeleidingstraject.
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REACH en CLP mogen dan al enkele jaren geleden in werking zijn getreden, de
implementatie van beide regelgevingen is nog volop in ontwikkeling. Voorbeelden hiervan
zijn de registratie van stoffen geproduceerd in kleinere hoeveelheden in 2013 en 2018, de
communicatie
over
veilig
omgaan
met
chemicaliën
via
(uitgebreide)
veiligheidsinformatiebladen en bijbehorende verplichtingen voor gebruikers om een veilig
gebruik te garanderen, het autorisatieproces voor zeer zorgwekkende stoffen, stof- en
dossierevaluaties, indelen en etiketteren van mengsels in overeenstemming met CLP, …
De deelnemende bedrijven aan de VLARIP-projecten hebben in een tevredenheidsenquête
duidelijk aangegeven dat deze begeleiding een grote toegevoegde waarde betekende en
vinden een verdere ondersteuning ook in de toekomst noodzakelijk.
essenscia heeft daarom beslist om haar inspanningen van de afgelopen jaren om de
Vlaamse industrie – en in het bijzonder de KMO’s – te ondersteunen bij de implementatie
van REACH en CLP verder te zetten in 2013.
“Veilig en verantwoord produceren en gebruik van chemicaliën doorheen de hele
waardeketen is een absolute prioriteit voor onze sector. Het is onze verantwoordelijkheid om
een voortrekkersrol te spelen bij de succesvolle implementatie van REACH en CLP binnen
de Vlaamse industrie. Ook na het wegvallen van de steun van de Vlaamse en Europese
overheden zetten we het VLARIP-begeleidingstraject verder,” aldus Frans Dieryck,
gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen.
VLARIP is opgebouwd rond kennis- en ervaringsuitwisseling tussen deelnemers, experten uit
de chemische industrie en essenscia-experten. In maandelijkse interactieve workshops
hebben deelnemers de mogelijkheid om hun ervaringen en/of knelpunten die zij in de praktijk
ondervinden, te delen met andere deelnemers en aanwezige experten en te leren van
elkaar.
Het nieuwe VLARIP-project werd vorige week op een druk bijgewoonde studiedag in primeur
voorgesteld aan de Vlaamse industrie. Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven. Meer
informatie is terug te vinden op www.vlarip.be.

Over REACH en CLP
REACH – Registratie, Evaluatie en Autorisatie en restrictie van Chemicaliën, EU 1907/2006 –
verplicht bedrijven in Europa informatie te verzamelen en te verspreiden over de eigenschappen en
risico’s van stoffen, zodat deze op een veilige manier worden gebruikt. Het basisprincipe van REACH
is eenvoudig: “no data, no market”. Vooraleer een bedrijf een stof op de markt brengt, moet ze
aantonen dat deze stof in de volledige keten van grondstof tot eindproduct veilig kan worden gebruikt.
CLP (EU 1272/2008) staat voor "Classification, Labelling en Packaging" ofwel indeling, etikettering en
verpakking van stoffen en mengsels. CLP omvat criteria om te bepalen wanneer een chemisch
product als gevaarlijk moet beschouwd worden en legt ook vast welke informatie er dient vermeld te
worden op de verpakking van chemische stoffen.
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