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Digitalisering van het beheer  
van gevaarlijke producten  
bij Infrabel Infrabel

Johan Sevenantsi

VERTREKSITUATIE

Binnen Infrabel gebruiken de Technische 

Diensten een 1000tal op chemie geba-

seerde producten bij de uitvoering van 

onderhoud en renovaties. Het gaat hier-

bij om een breed gamma: van chemicaliën 

voor het lab, over industriële producten 

tot specialiteiten zoals herbiciden. Bij de 

industriële producten vinden we naast 

een belangrijk pakket brandstoffen, gassen, 

oliën en vetten, ook heel wat producten 

die te maken hebben met oppervlakte- 

behandeling en conservering: reinigings- en 

ontvettingsmiddelen, beitsmiddelen, roest-

werende producten, lijmen en verven.

Voor elk product wordt er een veiligheids-

om het personeel te informeren over de 

risico’s verbonden aan het product. Daar-

en het veiligheidsinformatieblad (SDS) ter 

beschikking. Tot recent gebeurde het be-

heer op manuele wijze, inclusief de verta-

HOE HEBBEN WE DIT PRO-
CES GEDIGITALISEERD?

In ons streven naar digitalisering van het 

beheer, zijn we op zoek gegaan naar oplos-

singen in de markt. Zo bestaan er verschil-

lende softwarepakketten om informatie 

van de SDS over te nemen en dan een 

safety card op te stellen. De opslag van de 

gegevens en documenten kan ook vlot in 

de cloud. Je kan zelfs nog een stap verder 

gaan, en het gehele beheer van je chemi-

sche producten als dienst inkopen. Voor 

KMO’s lijkt dat een interessante optie, ze-

ker als de lijst der producten niet te lang is 

zodat de kostprijs redelijk blijft.

Bij Infrabel wenst men via SAP een sterke 

interconnectiviteit en transversaliteit tus-

sen de verschillende diensten. Daarom 

viel onze keuze op de module SAP-EH&S 

(environment, health and safety) in combi-

natie met een externe partner gespecia-

liseerd in de gevaarlijke producten. Eerst 

stelden we de database op van de be-

staande producten.

van de 1000 producten die we aanko-

pen gekregen. Hij vraagt bij onze leve-

ranciers de recentste TDS en SDS op en 

analyseert deze.

-

brieken van de SDS in de module SAP-

EH&S in.

-

belgegevens.

-

matisch worden opgesteld op basis van 

de gegevens in de database, direct in de 

twee landstalen.
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-

staande producten in het nieuwe sys-

teem ingebracht.

Het tweede deel van het project bestond 

uit het creëren van een volautomatische 

-

lijke producten en voor de opvolging van 

de bestaande.

maakt de technisch verantwoordelijke 

(deel van de hiërarchische lijn) een re-

quest op voor een nieuw product. 

een link die hun automatisch naar een 

worklist brengt in SAP, waar ze de re-

quest kunnen openen. De externe 

brengt de nodige gegevens in de data-

base van SAP-EH&S. 

-

beidsgeneesheer, en de specialist ADR/

RID hun advies in.

-

ventiedienst wordt dan automatisch de 

basis van voorgaande gegevens en ad-

viezen.

Een belangrijke doelstelling is dat alle 

partijen in SAP werken, ook de externe 

partners, zodat we een paperless proces 

krijgen dat transversaal langs alle partijen 

loopt. Opvolging van wie wat heeft gedaan, 

gebeurt in real time via een overzichts- 

tabel in SAP toegankelijk voor alle partijen. 

Het project wordt zo terugverdiend door 

de uitgespaarde manuren, de toegenomen 

-

gen, fotokopies en klassementen in onze 4 

werkplaatsen en 22 logistieke centra ver-

deeld over het gehele land.

HOE KRIJGEN DE MEDE-
WERKERS DE VIFIS, SDS EN 
TDS TE ZIEN?

Dit is mogelijk dankzij de interconnectivi-

teit binnen SAP. Bij Infrabel hebben we een 

interne SAP-webshop ontwikkeld gelinkt 

met Procurement en Supply. Alle produc-

ten staan hierin met hun relevante gege-

vens om de aankoop te faciliteren. Door 

hier een extra tab bij te voorzien met 

gebruikers (al dan niet bij een aankoop) 

in real time de recentste versies van de 

documenten raadplegen en is het veilig-

heidsaspect afgedekt. Dit kan zowel in de 

directiegebouwen als in lokale entiteiten.

volgende rubrieken: te gebruiken PBM, 

EHBO, gebruik van het product, wat doe 

je bij brand, hoe en waar stockeer je het 

(CMR, verbod voor zwangere vrouwen 

-

catie.

OPTIES VOOR DE TOE-
KOMST

De database werd opgesteld in samen-

spraak met Supply, Procurement, de Milieu- 

dienst en de Preventiedienst. Het werd al 

snel duidelijk dat er veel vraag is naar uit-

breidingen in de toekomst: automatische 

generatie van ADR-documenten, printen 

van CLP-conforme etiketten, real time 

overzicht van stocks, enz. 

Momenteel ontwikkelt men een repor-

tingtool, zodat er een krachtig beheer 

van deze producten kan gebeuren. Door 

koppeling met de rest van SAP, kunnen 

we bijvoorbeeld een lijst maken die niet 

alleen zegt welke producten een bepaalde 

schadelijke component bevatten, maar er 

tevens aan toevoegen voor elk product 

hoeveel we ervan aankopen, hoeveel 

voorraad ervan is, enz. Dit laat toe de data 

in het systeem volop te exploiteren.


