
More Value Through Distribution

In dit nummer:
• President’s Corner

• Bedrijfsbezoek aan het Nike 
distributiecentrum in Laakdal

• Chemic Reporter

• Chemie en life sciences wijst 
de weg naar een circulaire 
economie

• REACH 2018 - Kmo’s botsen op 
financiële problemen bij hun 
registratie

• Responsible Care – Workshop en 
Indices of Performance

• Responsible Care en 
Duurzaamheid

• Weekend van de Chemie in 
Antwerpen

CHEMIC NEWS
Uitgave van de Belgian Association of Chemical DistributorsCHEMIC NEWSUitgave van de Belgium Association of Chemical Distributors

Nr. 22, januari 2018

BESTE LEDEN
BESTE VRIENDEN  _______________________________________

2017 is inmiddels achter de rug. Het is voor onze sector een goed jaar geweest, we hebben volop 
kunnen profiteren van het goed economisch klimaat in België en Europa. 

Het is met groot enthousiasme dat we 2018 tegemoet gaan. Het zal een jaar worden vol nieuwe uitda-
gingen en opportuniteiten, denken we maar aan de volgende REACH deadline. In 2018 zal de BACD  er 
opnieuw voor haar leden zijn. Via onze nieuwsbrieven en activiteiten willen we onze leden verder blijven 
informeren over de belangrijkste issues van onze sector.

In naam van de Raad van Bestuur wens ik jullie een gezond, gelukkig en voorspoedig nieuw jaar.

Christophe De Cannière 
Voorzitter

BEDRIJFSBEZOEK AAN HET NIKE 
DISTRIBUTIECENTRUM IN LAAKDAL ____________________________

20 oktober organiseerde BACD haar jaarlijks bedrijfsbezoek. Dit jaar kozen we voor het “state of the 
art” distributiecentrum van Nike. Als distributeur zijn we immers dagelijks begaan met logisitieke acti-
viteiten en proberen we hier ook toekomstgericht te denken.

Hoe spelen we nog beter in op de wensen van de klanten en wat zal e-commerce in de toekomst 
betekenen voor onze sector?  Dit distributiecentrum werd in 2016 in gebruik genomen voor e-commerce 
en voor de leveringen aan klein- en groothandel in Europa en Azië.

Gezien de ligging, gebeurt de bevoorrading voor 99 procent via het water. Dit bespaart het omliggende 
wegennet enorme hoeveelheden vrachtwagenritten. Daarnaast gebruikt het complex voor 100 procent 
hernieuwbare energie, lokaal gewonnen via zonnepanelen, windenergie en geothermie.

95 procent van het afval wordt gerecycleerd en geautaomatiseerde LED-verlichting houdt het electrici-
teitsverbruik laag. In dit distributiecentrum worden uitsluitend schoenen verstuurd. Nu bouwt Nike een 
soortgelijk gebouw voor alle andere Nike producten. 
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CHEMIE EN LIFE SCIENCES WIJST DE WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE __________
5DE DUURZAAMHEIDSRAPPORT IN HET TEKEN VAN INNOVATIE EN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Brussel, 12 oktober 2017 – Innovatie is de sleutel voor een geslaagde 
transitie naar een circulaire economie en een succesrijke aanpak van 
de klimaatuitdaging. Blijven innoveren is ook de meest  geschikte 
manier om de concurrentiepositie van de chemie en life sciences 
in België te verzekeren. Zo luidt de centrale boodschap in het vijfde 
duurzaamheidsrapport dat sectorfederatie essenscia vandaag heeft 
voorgesteld in aanwezigheid van minister van Duurzame Ontwikkeling 
Marie Christine Marghem. De Belgische chemie, kunststoffen, farma en 
biotech zet zo mee de schouders onder de realisatie van de wereldwijde 
duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, maar een studie van de 
Université Catholique de Louvain (UCL) wijst er tegelijk op dat de sector 
nog meer en duidelijker moet communiceren over zijn inspanningen op 
vlak van duurzaamheid. 
 
Het nieuwe online duurzaamheidsrapport (www.essensciaforsustainability.
be) illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd 
praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de 
drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en 
Prosperity. Het luik Products toont aan dat de chemie en life sciences tal 

van innovatieve producten en technologieën ontwikkelt die duurzame 
oplossingen bieden voor vele maatschappelijke uitdagingen. Voor het 
eerst linkt het rapport elk van de indicatoren en initiatieven aan een 
of meerdere Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde 
Naties. Enkele opvallende vaststellingen op een rijtje.

PEOPLE: MEER VROUWEN DAN MANNEN IN R&D
Voor het eerst zijn er in de sector meer vrouwen (51%) dan mannen aan 
de slag als onderzoeker in R&D. Een kwart van alle wetenschappelijke 
onderzoekers in België werkt trouwens in de chemie en life sciences. 
Dit betekent dat 10.000 mensen, of 1 op de 9 medewerkers in de sector, 
dagelijks bezig is met innovatie.

PLANET: PRODUCTIE VERDUBBELD, UITSTOOT GEHALVEERD  
De chemie en life sciences realiseert economische groei met een 
sterk verminderde milieu-impact. De uitstoot van broeikasgassen 
per geproduceerde ton is de voorbije 25 jaar met 82% gedaald en de 
energie-efficiëntie is met 62% verbeterd.Sinds 2001 is de uitstoot 
van bepaalde emissies zelfs zowat gehalveerd, terwijl de productie in 
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X Agenda BACD Vergaderingen 2018

17 januari Nieuwjaarsreceptie 2018
28 februari Technische Commissievergadering
21 maart Ledenvergadering met lunch causerie
20 april Bedrijfsbezoek
9 mei Jaarlijkse Statutaire  
 Algemene Vergadering 
13 juni Technische Commissievergadering
5 september Technische Commissievergadering
28 & 29 september Weekend van de Chemie    
14 november  Technische Commissievergadering
14 november Responsible Care Workshop 
28 november  Ledenvergadering met lunch causerie 
16 januari 2019  Nieuwjaarsreceptie 2019

X Nuttige BACD “Code van Goede Praktijk” Brochures 

Graag herinneren wij U aan twee interessante en vooral nuttige 
brochures die de BACD voor haar leden gepubliceerd heeft.

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BIJ BULKLEVERINGEN 
VAN VLOEIBARE CHELMICALIËN.

Dit is een guideline om op een veilige manier de scheikundige 
vloeistoffen bij onze klanten te lossen in hun tankinstallaties

In dit document vindt U tevens 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.

Ook vindt U er een richtlijn voor koppelingen, die tot doel heeft 
aanbevelingen te verstrekken voor het gebruik van koppelingen in 
laad-/losstations waar bulkgoederen worden geladen/gelost. Deze 
moet u helpen om de meest geschikte koppeling te kiezen voor deze 
producten, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van 
het product(gamma), de manipulatie en andere omstandigheden. 
Tenslotte is er ook een aparte vragenlijst voorzien ten einde een 
overzicht van een bestaande tankinstallatie manueel in te vullen.

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK  VERPAKTE GOEDEREN.

Deze brochure handelt vooral over vloeistoffen verpakt in cans, vaten 
en IBC’s. Hier  kan wel eens iets fout lopen tijdens het lossen van 
de verpakte produkten 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. Soms 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.

Het tweede deel van deze brochure handelt dan over de terugname 
van ledige gewaarborgde verpakkingen waarbij de klanten veelal de 
do’s and dont’s van de acceptatievoorwaarden  voor terugname 
niet kennen. Bijgevolg worden er niet conforme verpakkingen voor 
terugname aangeboden met alle gevolgen vandien zoals weigering of 
PV’s bij ADR-wegkontrole.

Deze beide brochures bevatten interessante informatie en kunnen 
gebruikt worden door uw medewerkers, klanten, leveranciers en 
chauffeurs. 

Geïnteresseerden kunnen die altijd aanvragen bij het BACD secretariaat.
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diezelfde periode is verdubbeld. De voorbije tien jaar is het gebruik van 
kwaliteitswater bovendien met een vijfde gedaald. 

PROSPERITY: BIJNA ELKE DAG EEN NIEUWE UITVINDING
De sector is een van de belangrijkste industrietakken in België, goed voor 
een derde van de export, een derde van de toegevoegde waarde, een 
derde van alle industriële investeringen en twee derde van alle industriële 
uitgaven in R&D. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn op 
tien jaar met 65% gestegen en die focus op innovatie is goed voor bijna 
1 patent, of 1 uitvinding, per dag.

“Dit rapport bewijst opnieuw dat duurzaamheid in het DNA zit van 
de chemie en life sciences”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd 
bestuurder essensica. “Bedrijven produceren niet enkel op een steeds 
duurzamere manier, de producten die ze ontwikkelen zorgen op hun 
beurt voor meer comfort en minder uitstoot, onder meer in de bouw- en 
transportsector. Meer dan ooit zijn de innovaties uit de chemie en life 
sciences bepalend voor het welzijn van mens en milieu. Zo is de sector 
onmiskenbaar een bondgenoot in de omschakeling naar een circulaire 
economie waar materialen aan het eind van hun levenscyclus opnieuw 
een waardevolle en nuttige toepassing krijgen.”

CIRCULAIRE ECONOMIE
“De overheid engageert zich voluit om de Sustainable Development 
Goals van de Verenigde Naties te helpen behalen. Zo hebben we een 
actieplan met 21 concrete maatregelen uitgewerkt om met ons land het 
voortouw te nemen in de ontwikkeling van een circulaire economie. Met 
dit vijfde duurzaamheidsrapport onderstreept essenscia dat de chemie, 
kunststoffen en life sciences een steunpilaar is van de Belgische 
economie en bovenal een medestander in het streven naar een 
duurzame toekomst dankzij de vele innovaties die de sector ontwikkelt”, 
zegt Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en 
Duurzame Ontwikkeling. 

UITGESPROKEN AMBITIES
De sector schuift in het rapport ook enkele duidelijke ambities naar 
voor. Zo is kennis de belangrijkste grondstof om te kunnen blijven 
innoveren. Jong talent aantrekken door de promotie van technische en 

wetenschappelijke STEM-studies (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) en via onderwijssystemen als duaal leren blijft 
daarom een prioriteit. Net zoals investeren in duurzame loopbanen 
om de bestaande medewerkers in tijden van digitalisering op een 
kwaliteitsvolle manier aan de slag te houden. De chemie en life sciences 
wil ook blijven innoveren met een doorgedreven focus op een maximale 
veiligheid voor de consument en een minimale impact op het milieu. In 
die context streeft de sector naar verdere energiebesparingen en de 
omschakeling naar een koolstofslimme samenleving waarin CO2 niet 
langer een broeikasgas is, maar een waardevolle grondstof. Door de 
recyclagegraad te verhogen, te dematerialiseren en op zoek te gaan 
naar hernieuwbare chemicaliën wil de sector ook een pionier zijn in de 
circulaire economie.

TRANSPARANTER COMMUNICEREN
Tijdens de lancering van het duurzaamheidsrapport stelde Valérie 
Swaen, professor Corporate Social Responsability aan de UCL, ook de 
resultaten voor van een studie die in kaart brengt of de Belg een positief 
of negatief beeld heeft van de chemie en life sciences. Uit het online 
onderzoek, waaraan 963 mensen deelnamen, blijkt dat een meerderheid 
van de ondervraagden oordeelt dat de sector een positieve impact heeft 
op ieders levenskwaliteit. Belgen waarderen de chemie en farma als 
een krachtige motor van de economie met veel jobcreatie. Zeven op de 
tien vindt de sector zeer innovatief, vooral op vlak van gezondheidszorg. 
Sommige respondenten zijn kritisch over de milieu-impact van de 
sector, maar ze zijn wel van mening dat de chemie en life sciences zijn 
verantwoordelijkheid opneemt en oplossingen aanreikt voor de grote 
maatschappelijke uitdagingen.

“Chemie en life sciences worden volgens onze studie beschouwd als 
bijzonder nuttig voor allerlei zaken in ons dagelijks leven”, zegt professor 
Valérie Swaen. “Anderzijds beoordeelt de Belg de sector als te weinig 
transparant. Maar onbekend is onbemind, want wie het meest weet over 
chemie, kunststoffen en farma, blijkt ook het meest positief. Vooral 
jongeren toonden zich in het algemeen beter geïnformeerd en hadden 
bijgevolg een positiever beeld van de sector. Aan een breed publiek 
nog meer duidelijk maken welke initiatieven deze sector onderneemt, 
bijvoorbeeld inzake duurzame ontwikkeling, is dus de boodschap.” 



More Value Through Distribution

 RESPONSIBLE CARE – WORKSHOP EN INDICES OF PERFORMANCE _______________________

Op 29 november 2017 werd door de BACD de zesde Responsible Care 
workshop georganiseerd. De workshop werd geopend door Jacques 
Declerq die demonstreerde dat de chemische distributie aan de hand 
van het Responsible Care programma bijdraagt tot duurzaamheid. Ook 
werd er aandacht geschonken aan het beheer van precursoren binnen 
de sector. In een uiteenzetting van Philippe De Buck, afdelingshoofd van 
de Cel precursoren van het FAGG, werd duidelijk wat de economische 
en de sociale gevolgen kunnen zijn van het verkeerd gebruik van deze 
producten. Om dit te vermijden moet de chemische sector de nodige 
maatregelen nemen. Door klanten te screenen en verdachte aanvragen 
te melden, kan vermeden worden dat deze stoffen gebruikt worden in 
drugslabo’s.

Tijdens de workshop werden ook de resultaten van de jaarlijkse enquête 
Responsible Care voorgesteld. De Responsible Care coördinaten van 
16 leden en 2 geassocieerde leden hebben hun Indices of Performance 
ingestuurd voor 2016. Hieruit bleek dat de implementatie van het 
programma in de Belgische distributie stabiel bleef. Zowat 79,9% 
van de omzet in de sector werd gerealiseerd door distributeurs die 
voldoen aan Responsible Care. In deze bedrijven werken 1040 mensen 
of 91,8% van de werknemers in de Belgische chemische distributie 
(zie figuur 1).

Eén van de belangrijkste doelen van Responsible Care is het beperken 
van ongevallen en incidenten. Dit kan gebeuren door het invoeren van 
veiligheidsmaatregelen, gedragscodes en codes van goede praktijken. 
Helaas moeten we vaststellen dat er in 2016 nog 55 ongevallen en 
incidenten genoteerd werden in de chemische distributie, het hoogste 
cijfer in de afgelopen jaren. De grootste stijging zien we bij incidenten 
tijdens het transport (zie figuur 2). Gelukkig werd slechts éénmaal 
productuitbraak vastgesteld en waren de gevolgen dus beperkt. Het 

aantal arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid van drie dagen of 
langer, is in 2016 wel gedaald. Na een slechte score in 2015, schuiven 
we met een lost time injury rate van 8,2 opnieuw in de richting van het 
Europese gemiddelde (zie figuur 3).

De laatste figuur (figuur 4) geeft de hoeveelheid afval aan die in 2016 
werd afgevoerd. In totaal gaat het over 1879 ton, gelijk verdeeld over 
gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. Dit komt overeen met 0,068 % 
van de totale hoeveelheid verkochte goederen en is een stijging ten 
opzichte van het jaar voordien.

De workshop eindigde met een ronde tafel gesprek over de programma’s 
ter verbetering van de Responsible Care gecertificeerde bedrijven. 
Tijdens dit gedeelte stelt elk bedrijf voor wat er het afgelopen jaar werd 
verwezenlijkt en op welke manier zij hun processen in het komdende 
jaar willen verbeteren. Een greep uit de voorgestelde plannen:

• Implementatie ISO9001:2015
• Verbetering van klachtenbehandeling en -registratie
• Gebruik van hernieuwbare energie
• Opleidingsprogramma’s voor medewerkers optimaliseren
• Beleid rond corporate social responsiblitiy uitwerken
• Procedures in verband met trade control herzien
• Stimuleren van het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM’s)

De BACD wenst alle Responsible Care coördinatoren te bedanken voor 
het insturen van hun IoP’s en hun actieve deelname aan de workshop. 
Door samen te werken aan een voortdurende verbetering zorgen we 
voor een veilige, verantwoorde en duurzame chemische distributie.

Wim Vermeylen
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REACH 2018 - KMO’S BOTSEN OP FINANCIËLE PROBLEMEN BIJ HUN REGISTRATIE  _______________

Nu de laatste registratiedatum van juni 2018 er aankomt (voor volumes 
tussen 1 en 100 ton per jaar), wordt er steeds meer gevreesd dat micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) hun verplichtingen inzake 
hun registratie in het kader van REACH, niet zullen kunnen nakomen. 
Dit geldt ook voor het geheel van importeurs voor wie nog geen enkele 
enige vertegenwoordiger (O.R.) werd aangeduid door de niet-Europese 
leverancier.

Onervarenheid in het reglementaire domein, een gebrek aan begrip 
van dit bijzonder complexe Reglement, en gebrek aan tijd en financiële 
middelen om de vereiste kennis te vergaren en alle benodigde gegevens 
bijeen te brengen, dragen bij tot de moeilijkheden. De kosten die worden 
gegenereerd door het delen van gegevens binnen SIEF’s (Substance 
Information Exchange Forum) voor de registratie, vormen ook een 
belangrijk obstakel voor deze ondernemingen. Bovendien weten de 
bedrijven, minder dan 8 maanden voor de laatste deadline verstrijkt, 
nog steeds niet of zij hun substanties moeten / kunnen registreren. 
Sommige kmo’s vrezen zelfs dat zij hun activiteiten niet langer zullen 
kunnen uitoefenen door een gebrek aan financiële middelen. Door deze 
situatie verkleint een deel van de bedrijven zijn substantieportefeuille en/
of zoeken deze bedrijven naar alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld door 
hun productie- en importvolumes te herbekijken om onder de drempel 
van 1 ton per jaar te blijven, waardoor zij zich niet moeten registreren. 
Het verdwijnen van deze substanties op de Europese markt, of hun 
verkleinde volume, kan alleen maar een negatieve impact hebben op de 
bevoorradingsketens, de Europese competitiviteit en de werkgelegenheid. 
Het ECHA, de Lidstaten, de “stakeholders” en de sectororganisaties zijn 
zich allemaal bewust van deze dreiging en stellen alles in het werk om deze 
ondernemingen te helpen om hun verplichtingen na te komen. We kunnen 
hierbij drie actieterreinen aanduiden: Communicatie (sensibilisering), 
Vereenvoudiging, en Kostenbeheer.

Communicatie en Kennis: Sinds het einde van de tweede vervaldag van 
2013, heeft het ECHA zijn inspanningen verdubbeld om de kmo’s te 
ondersteunen en op hun verplichtingen te wijzen. Op dit moment zijn er 
talrijke “vereenvoudigde gidsen” en “praktische gidsen” in alle talen van 
de EU, online conferentievideo’s, “zomercursussen” over de deadline van 
“REACH 2018” enzovoort te vinden op de site van het ECHA. Ondanks 
de recente grondige aanpassingen van de ECHA-website, blijft het een 
reële dreiging om door de bomen het bos niet meer te zien. En de weg 
vinden op de site blijkt niet altijd even makkelijk. Outsourcing van het 
werk of een gedeelte daarvan aan consultants is misschien een goede 
oplossing voor het probleem. En zelfs daarbij wil het ECHA helpen, met 
zijn “checklists om een consultant te kiezen”. Vereenvoudiging – ECHA 
“Cloud Services” - IUCLID: Een ander actiegebied dat het ECHA heeft 
ontwikkeld, is de vereenvoudiging van de informaticatools die nodig zijn 
bij de voorbereiding en het inleveren van registratiedossiers. Hier werd al 
een beduidende vooruitgang geboekt, door de lancering van de “Cloud”-
dienst van het ECHA. Met deze dienst krijgen kmo’s een snelle en veilige 
toegang tot het IUCLID-programma, dat verplicht is voor de opmaak van 
het registratiedossier. De “gemakkelijk” te gebruiken cloudservice staat 
in directe verbinding met REACH-IT, en brengt alle arbeidsintensieve 
taken (up-to-date houden, back-ups maken, ...) onder de rechtstreekse 
verantwoordelijkheid van het Agentschap, waardoor de gebruiker zijn 
volledige aandacht kan richten op de registratie zelf. De tool biedt ook 
de mogelijkheid om toegang te verschaffen aan een externe consultant. 
Bovendien zijn er regelmatige updates van REACH-IT (de informaticatool 
die wordt gebruikt om het registratiedossier in te dienen bij het ECHA) en 
de voortdurende verbetering van CHESAR (de informaticatool die werd 

ontwikkeld voor de uitwerking van het chemische veiligheidsrapport en de 
“publicatie” van blootstellingscenario’s indien nodig)

Kostenbeheer: Voor talrijke kleine en middelgrote ondernemingen is 
het kostenplaatje van het registratiedossier het belangrijkste probleem. 
Voornamelijk de kosten van toegang tot de gegevens (verklaringen van 
toegang), maar ook de deelname aan Substance Information Exchange 
Forums (SIEF) en kostendeling doet hen de das om. Door het gebrek 
aan voldoende fondsen of toegang tot financiering kunnen vele kmo’s de 
vastgelegde prijs niet betalen voor een verklaring van toegang. Bovendien 
worden de kmo’s door hun gebrek aan ervaring en hun beperkte 
middelen sterk benadeeld in het proces van deze kostenevaluatie en in 
hun onderhandeling om deze te delen, of bij het treffen van akkoorden 
om gegevens te delen die vaak te complex zijn. Ingeval van een gebrek 
aan evenwicht en/of transparantie, of ingeval van discriminatie leert onze 
ervaring ons dat kmo’s vaak niet geneigd zijn om het mechanisme te gaan 
gebruiken dat werd opgericht om deze geschillen te regelen. Het ECHA, 
dat hier slechts een ondersteunende of raadgevende functie heeft, heeft 
talrijke ondersteuningsmiddelen ontwikkeld om de bedrijven te helpen 
bij hun besprekingen over het delen van gegevens en kosten. Helaas zijn 
vele kleine ondernemingen nog niet op de hoogte van deze informatie, 
of lijken zij ze slechts te gebruiken nadat zij daar expliciet van op de 
hoogte werden gebracht.  Een recent door het ECHA bestelde studie somt 
verschillende “oplossingen” op: “Op de ECHA-site informatie geven over 
de beschikbaarheid van financieringen; eisen dat de kosten van de SIEF’s 
worden meegedeeld en deze info publiceren; voorbeelden geven van 
goede tarificatiepraktijken binnen de SIEF’s; de informatie verbeteren over 
de mogelijkheid om de tarificatie van de SIEF in vraag te stellen of over de 
mogelijkheid om zich “terug te trekken” uit de gedeelde registratie in geval 
van het niet respecteren van de basisprincipes van gelijkheid, transparantie 
en non-discriminatie; voorbeelden geven van betere praktijken over prijzen 
voor de diensten van consultants, enzovoort. ”

De industrie en de industriële organisaties spelen ook een actieve rol, 
omdat zij pragmatische oplossingen voorstellen die kmo’s met beperkte 
middelen kunnen helpen om de kosten van de SIEF’s te dragen, en 
toegang te krijgen tot de gegevens en tot gedeelde registratie. In bepaalde 
gevallen, in welbepaalde omstandigheden en in een vrijwillig kader wordt 
er voorgesteld om de kosten van de onderhandeling voor het delen van 
gegevens te verlagen, zodat kmo’s gratis toegang krijgen tot een gedeelde 
registratie (LoA, token) en tot de gegevens, of zo niet tegen een aanzienlijk 
verlaagd tarief (forfaitaire som). Dit zou ook een aanzienlijke verlaging 
kunnen betekenen van de administratieve en beheerskosten van het 
geheel van de SIEF’s. De toepassing van een gespreid betalingssysteem, 
waardoor de kosten kunnen worden gespreid over een langere periode 
is ook een oplossing, die in specifieke gevallen en omstandigheden, 
ervoor kan zorgen dat kmo’s hun financieringsproblemen te boven kunnen 
komen. Alle actoren zouden moeten worden aangemoedigd om deze 
vrijwillige stappen te promoten bij de declaranten, die in het kader van 
hun SIEF zouden kunnen bemiddelen met de kmo’s. Het ECHA zou, via zijn 
ambassadeur van de kmo’s en via de werkzaamheden van de “Director 
Contact Group”, ook een actieve rol kunnen spelen bij het stimuleren van 
deze “betere praktijken”. De micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 
helpen om de problemen bij de registratie van hun stoffen vóór de laatste 
deadline van REACH te boven te komen en zo het voortbestaan van de 
bevoorradingsketens te vrijwaren en te verzekeren, is in ieders belang, en 
verdient de aandacht van alle actoren!

Alain Berthet – Kreglinger Europe NV/SA



More Value Through Distribution

RESPONSIBLE CARE EN DUURZAAMHEID _____________________________________________

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die in de huidige behoeften 
voorziet, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun 
eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” 

Gro Harlem Brundtland, de “Mother of Sustainability”, in Our Commonn 
Future. Report of the World Commission on Environment and 
Development (The Brundtland Report), 1987 

RESPONSIBLE CARE: 
DE BIJDRAGE VAN DE BACD TOT DUURZAME ONTWIKKELING

• Responsible Care is het unieke initiatief van de internationale 
chemische sector om de gezondheids-, veiligheids-, beveiligings- 
en milieuprestaties te verbeteren, en om met stakeholders te 
communiceren over producten en processen.

• Door aan Responsible Care te doen, engageren de leden van de 
BACD zich om de Acht Leidende Principes na te leven: Wettelijke 
Voorschriften, Risicobeheer, Beleidslijnen & Documentatie, 
Informatieverschaffing, Opleiding, Noodrespons, Continue 
Verbetering en Interactie met de Gemeenschap. In de praktijk 
omgezet, kunnen deze worden beschouwd als duurzaamheidsacties 
op lange termijn in het kader van Responsible Care.

• Duurzame ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het 
businessmodel van verdelers van chemicaliën. Het bepaalt hun 
activiteiten bij hun interacties met fabrikanten en downstream 
gebruikers. De thema’s gezondheid, veiligheid, beveiliging 
en milieubescherming (HSSE – Health, Safety, Security and 
Environment) zijn diep verankerd in de bedrijfscultuur van de leden 
van de BACD – ze vormen de pijlers van hun verantwoordelijkheid 
ten overstaan van hun werknemers, klanten en leveranciers, alsook 
ten overstaan van de plaatselijke gemeenschappen waarin ze actief 
zijn.

• Als gevolg hiervan werden belangrijke elementen van Duurzame 
Ontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) in 2015 opgenomen in het SQAS/ESAD (European Single 
Assessment Document), met o.a. criteria met betrekking tot 
het Milieu (ESAD DI Section 1.4.2, 3.5, enz.), Arbeidsbeleid 
en Mensenrechten (ESAD DI Section 1.2, 2.8, enz.) en Eerlijke 
Bedrijfspraktijken (ESAD DI Section 2.9, enz.).

• Veel verdelers van chemicaliën hebben altijd al proactieve acties 
ondernomen die voldoen aan de criteria van duurzame ontwikkeling. 
Het gebruik van retourneerbare, herbruikbare verpakkingen en 
verpakkingsloze leveringen zijn slechts twee voorbeelden van 
dergelijke acties die in de loop der jaren werden ondernomen en die 
zowel het grondstoffenverbruik als de afvalberg hebben verminderd.

• Een andere positieve actie is de optimalisering van distributiebewe-
gingen. Hierdoor wordt minder brandstof verbruikt bij de distributie. 
Moderne en geavanceerde opleidingen voor chauffeurs hebben ook 
geholpen om het brandstofverbruik en de uitstoot van elk voertuig 
terug te dringen.

• Andere initiatieven zoals de recyclage van gebruikte producten en 
chemical leasing worden steeds vaker door verdelers gezien als een 
waardevolle bijdrage tot de circulaire economie.

RESPONSIBLE CARE: 
DRIJVENDE KRACHT ACHTER DUURZAME ONTWIKKELING

• Responsible Care, zoals dat wordt toegepast door de distributiesec-
tor voor chemicaliën, is altijd al verder gegaan dan de wetgeving en 
draagt bij tot de “drie pijlers van duurzaamheid” (milieu, maatschap-
pij en economie). In deze context streven verdelers van chemicali-
en naar een gepast evenwicht tussen hun activiteiten, ecologie en 
maatschappelijke thema’s, waarbij ze deze verschillende prioriteiten 
met elkaar verzoenen.

WEEKEND VAN DE CHEMIE IN ANTWERPEN ___________________________________________

Zoals elk jaar was het laatste weekend van september iedereen opnieuw 
klaar voor het Weekend van de Chemie. Dit jaar werd door Marc van 
den Broeck van Trafuco gekozen voor hotel ’t Sandt, een 17de eeeuwse 
patriciërswoning omgetoverd tot een luxueus hotel en volledig ter 
beschikking gesteld van de BACD. 

Antwerpen blijft nog altijd hét diamantcentrum. Na een uiteenzetting van 
het belang van de diamant voor de stad en voor onze economie, vertrokken 
we voor een geleide fietstocht doorheen de sterk gerenoveerde buurt rond 
het Eilandje. In de buurt van het Havenhuis, had Marc speciaal voor de 
gelegenheid één van zijn tanklichters laten aanmeren. De avond werd 
ingezet met een prachtig diner in restaurant Sir Anthony van Dijck. Nadien 
begaf iedereen zich terug naar het hotel om daar de avond verder te zetten.

Er werd zeer mysterieus gedaan over de “Surprise Act”. En...dat was dan 
ook een topper. Paul Michiels van Soulsister kwam een privé concert 
geven voor de aanwezigen van het Weekend van de Chemie. Proficiat Marc 
om dat voor mekaar te krijgen! 

Zaterdag na het ontbijt werd Antwerp City Brewery De Koninck bezocht. 
We werden er ondergedompeld in een boeiende interactieve brouwerijtoer. 
In verschillende themaruimtes kwamen we meer te weten over Antwerpen 

als bierstad, de Belgische bieren en het complete brouwproces. In een 
brouwerij moet er natuurlijk ook geproefd worden. We kregen dan ook een 
zeer onderhoudende tasting van kazen gecombineerd met bieren.

Na dit bezoek hebben we het prachtige Weekend afgesloten met een 
lekkere lunch in “the Butcher’s Son”. Ook dit jaar opnieuw een Weekend 
om niet snel te vergeten met dank aan Marc en Jacques voor de piekfijne 
organisatie.
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