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zien als het fabriceren van een stof (de “refinery blending exemption” uit de brief 

van ECHA aan CONCAWE 2).  

Als dit mengen van UVCB-stoffen echter gebeurt nadat deze in de handel zijn ge-

bracht ("in de handel brengen" zie art 3.12 van REACH), dan is er geen sprake van 

het fabriceren van een stof. Er is dan sprake van een mengsel3 van verschillende 

UVCB’s. Een dergelijk mengsel mag niet als stof met één registratienummer worden 

aangemerkt. 

Kort samengevat zijn de producten die de raffinaderij verlaten in de meeste geval-

len UVCB-stoffen, die als stof voorzien zijn van een registratienummer. Olieproduc-

ten die buiten de raffinaderij worden samengesteld uit verschillende stoffen (al dan 

niet UVCB’s) zijn mengsels. 

 

Blendmaterialen 

Omdat stookolie die van de raffinaderij komt in de meeste gevallen niet recht-

streeks kan worden ingezet als brandstof voor schepen, worden er stoffen bijge-

voegd om de eigenschappen te veranderen. Hierbij moet worden gedacht aan ver-

laging van de viscositeit, verbetering van de stabiliteit of verlaging van het vlam-

punt. Deze blendmaterialen kunnen reguliere stromen zijn of partijen die worden 

gekocht op de zogenoemde spotmarket.  

 

Tankterminals (blenders) 

Een tankterminal is een bedrijf waar opslag plaatsvindt van brandstoffen of chemi-

sche producten. Meestal wordt opslagcapaciteit aan derden verhuurd. De tankter-

minal ontvangt producten van diverse partijen die in tanks terecht komen waarin op 

specificatie van de eigenaar van de stoffen een mengsel wordt samengesteld ofwel 

wordt geblend. Tankterminals worden daarom ook wel “blenders” genoemd. 

De eigenaar van de stoffen en huurder van de tanks is meestal een handelaar, ook 

wel “trader” genoemd. 

Bij tankterminals komen meerdere  producten (stookolie, blendmaterialen) met 

verschillende samenstellingen binnen. Deze kunnen bestaan uit: 

                                                           

2
 Zie brief CONCAWE 7/5/2008 JN/jeD2008/719, bijgevoegd als bijlage 

3
 Mengsel: een mengsel of oplossing bestaande uit twee of meer stoffen 
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1. Een UVCB-stof met een registratie onder REACH; 

2. Een mengsel van UVCB-stoffen waarvan de individuele UVCB-stoffen een 

registratie hebben onder REACH; 

3. Een mengsel van een duidelijke gedefinieerde stof en UVCB stof(en) waar-

van de stoffen zijn geregistreerd onder REACH; 

4. Een duidelijk gedefinieerde stof met een registratie onder REACH; 

5. Een mengsel van duidelijk gedefinieerde stoffen waarbij de individuele stof-

fen zijn geregistreerd onder REACH; 

6. Teruggewonnen stoffen. Afvalstoffen die een bewerking hebben ondergaan 

waardoor ze het “einde afvalstadium” hebben bereikt en nuttig mogen 

worden toegepast; 

Tankterminals mogen geen afvalstoffen ontvangen. Ze beschikken niet over de ver-

eiste vergunningen hiervoor. Dit is echter wel een aandachtspunt omdat de tank-

terminals de herkomst, en dus de status van de stoffen niet altijd kennen. 

Volgens de REACH-verordening valt de tankterminal onder de definitie van een 

downstream gebruiker. Het is namelijk een formuleerder/menger van diverse stof-

fen en/of mengsels4. De tankterminal is geen producent van nieuwe stoffen en 

evenmin een importeur van stoffen -eventuele import van buiten de EEA wordt 

gedaan door de huurder van de tank-, maar mengt de binnengekomen stoffen of 

mengsels tot een nieuw mengsel, waarbij sprake is van een fysisch proces zonder 

dat daarbij nieuwe stoffen worden vervaardigd. 

De tankterminal ontvangt een diversiteit aan hiervoor onder 1 t/m 6 genoemde 

producten en slaat deze op in haar tanks. Voor het nieuwe mengsel dat ontstaat als 

verschillende individuele stoffen (zowel UVCB als duidelijk gedefinieerde stoffen) of 

mengsels  in een tank terechtkomen, geldt geen registratieverplichting (immers als 

het goed is zijn alle individuele stoffen door de producent of de importeur geregi-

streerd, en teruggewonnen stoffen zijn uitgezonderd van de registratieplicht). Er 

bestaat echter wel de verplichting om voor het nieuwe mengsel een nieuw veilig-

heidsinformatieblad (VIB) op te stellen. Dit VIB kan niet hetzelfde zijn als dat beho-

rende bij een individuele UVCB-stof met het bijbehorende REACH-nummer en data. 

Het zal een VIB van een mengsel moeten zijn waarin in rubriek 3 de samenstelling 

                                                           

4
 Art. 3 onder 13: elke in de gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, 

niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een mengsel, 
gebruikt bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten) 
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wordt vermeld en waarbij het product in rubriek 2 moet worden ingedeeld op basis 

van CLP regelgeving5. 

Voor een goed begrip van de verplichtingen van de verschillende actoren op grond 

van de REACH-verordening zijn de definities uit deze verordening van belang. 

De tankterminal verleent een productiedienst aan de huurder van de tanks. Hij ont-

vangt de diverse stoffen en mengsels in de opslagtank en mengt deze stoffen en 

mengsels fysiek in opdracht van de huurder en volgens een contract voor die dien-

sten. Op basis hiervan is de tankterminal een zogenoemde loonfabrikant.  

Artikel 31 lid 1 van REACH vereist dat de leverancier van een stof of een mengsel 

aan de afnemer een veiligheidsinformatieblad verstrekt indien een stof of een 

mengsel als gevaarlijk is ingedeeld volgens de CLP.  

Een leverancier wordt in artikel 3, onder 32, van REACH gedefinieerd als “elke fabri-

kant, importeur of downstreamgebruiker of distributeur die een stof, als zodanig of 

in een mengsel in de handel brengt”.  

De REACH-definitie “in de handel brengen” betekent “het aan een derde leveren of 

ter beschikking stellen, ongeacht of dit tegen betaling dan wel om niet geschiedt”.  

Op grond van deze definities moeten mengsels die door de tankterminal ter be-

schikking worden gesteld aan de afnemer (d.w.z. de huurder/opdrachtgever) wor-

den beschouwd als in de handel gebracht. Derhalve is de tankterminal de leveran-

cier van het mengsel en is de huurder/opdrachtgever (vaak de trader) de afnemer in 

de zin van REACH.  

De tankterminal is als loonfabrikant dus formeel verantwoordelijk voor de verstrek-

king van een VIB van het mengsel dat hij voor de afnemer vervaardigt. Indien tussen 

de partijen overeengekomen, kan de samenstelling van het VIB echter  worden uit-

gevoerd door de afnemer (vaak de trader).  

 

Handelaren (traders) 

De opdrachtgevers in deze keten zijn de handelaren of zogenaamde traders. Deze 

bedrijven huren opslagruimte bij de tankterminals en kopen op de internationale 

markt partijen stoffen en mengsels en laten die naar de tankterminals verschepen. 

                                                           

5
 CLP-verordening: Regulation EU/1272/2008 on classification, labelling and packaging  of 

dangerous substances (Indeling, etikettering en verpakking  van gevaarlijke stoffen) 
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Daar worden deze partijen overgepompt in tanks op aanwijzing van de handelaar. 

De handelaar geeft de tankterminal opdracht tot activiteiten als verpompen en 

overslaan in andere tanks of schepen. De handelaar controleert en beslist over de  

opbouw van een tankinhoud uit verschillende partijen. Op het moment dat de han-

delaar zo een stookolie heeft “opgebouwd” uit verschillende partijen, wordt deze 

op de markt verkocht als stookolie. 

Hiermee is de handelaar degene die beslist over de samenstelling van de stookolie 

en degene die de stookolie op de markt brengt. Ook is de handelaar degene die 

over de informatie en herkomst van de ingekochte stoffen en mengsels beschikt. 

De verkoop van stookolie aan derden door de handelaar valt onder de definitie “in 

de handel brengen”. Hierdoor is de handelaar aan te merken als een “leverancier” 

en dus verplicht aan de afnemer een VIB te verstrekken. 

Conclusie: De REACH-verplichting tot het verstrekken van een veiligheidsinforma-

tieblad geldt dus zowel voor de tankterminal (blender) als de handelaar (trader).  

 

ADMINISTRATIEBESLUIT MILIEUGEVAARLIJK STOFFEN EN PREPARATEN 

Volgens artikel 36 van de REACH-verordening moet elke fabrikant, importeur, 
downstreamgebruiker of distributeur alle informatie verzamelen die hij nodig heeft 
om zijn verplichtingen krachtens deze verordening te vervullen en die informatie 
beschikbaar houden gedurende ten minste tien jaar nadat hij de stof of het mengsel 
voor het laatst heeft vervaardigd, ingevoerd, geleverd of gebruikt.   

Naast de REACH-verordening en de CLP-verordening is het Administratiebesluit 
milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de productie van scheepsbrandstoffen 
van toepassing. Dit besluit verplicht een ieder die beroepshalve stoffen of prepara-
ten (mengsels) vervaardigt of in Nederland invoert, een administratie bij te houden.  

Deze administratie heeft betrekking op de stoffen en mengsels die worden vervaar-

digd, ingevoerd en aan een ander ter beschikking worden gesteld. De chemische 

namen van stoffen en de belangrijkste in mengsels aanwezige stoffen tot een ge-

wichtspercentage van 95% moeten worden geadministreerd. 

Administratieplichtig is ieder die beroepshalve stoffen of mengsels vervaardigt of in 

Nederland invoert. Als loonfabrikant is de terminal (blender) degene die daadwer-

kelijk mengsels vervaardigt. Hiermee is de terminal aan te merken als administra-

tieplichtig. 

De handelaar (trader) verricht geen fysieke handelingen maar deze worden wel in 

zijn opdracht uitgevoerd. De handelaar koopt de stoffen en mengsels, en kent (of 

zou moeten kennen) de chemische samenstelling. Hij geeft opdracht voor het blen-
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den en bepaalt zo de samenstelling van het mengsel, en kan daarom eveneens be-

schouwd worden als degene die een preparaat vervaardigt. 

De conclusie hieruit is, dat zowel de terminal als de handelaar onder de werking van 

het Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten valt en een admini-

stratie moeten voeren. 








