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BESTE LEDEN  ________________________________________________

Waarom de BACD? Waarom lidgeld betalen aan de BACD? Dit zijn vragen die ook ons bezighou-
den. Lidmaatschappen worden in vele bedrijven onder de loupe genomen, en terecht ook! 

Wij willen er voor onze leden zijn en hen toegevoegde waarde bieden. Door hen te informeren over 
actuele onderwerpen waarmee zij geconfronteerd worden: REACH, CLP, SEVESO, stuwage, veilig-
heid, verpakkingen, ...

Door hen een platform te bieden voor sectorspecifieke netwerking. Door hun belangen te verdedi-
gen op regionaal, federaal en Europees vlak. En dit alles op een manier en in een sfeer eigen aan 
onze sector: professioneel, maar ook gezellig. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat uw lidmaat-
schap een goede investering is en hopen u nog vele jaren als lid te mogen tellen. Bedankt voor uw 
vertrouwen en veel leesgenot.

Christophe De Cannière
Voorzitter

BACD PARTICIPEERT IN SEMINARIE 
“LOGISTIEK IN DE CHEMIE” ___________________________________

Het seminarie “Logistiek in de Chemie - Vei-
lig, Duurzaam en Efficient” werd op 25 maart 
2015 georganiseerd door VOKA, Essenscia, 
Cefic en BACD in het Logistics Innovation & 
Trainig Center LITC bij Nike in Laakdal. 

De doelgroep van dit seminarie waren site 
managers, supply chain managers, aankoop-
directeuren, logistieke managers, veiligheids-
adviseurs, milieucoördinatoren uit de chemi-
sche sector, logistiek en transportbedrijven.

In de breakout sessies lag de klemtoon op 
de thema’s Veiligheid, Duurzaamheid en 
Operationele efficiëntie. Captains of industry 
van toonaangevende bedrijven als Procter & 
Gamble, Dow Chemicals, Brenntag, Katoen 
Natie, H. Essers, BCTN, brachten hier inspi-
rerende praktijkgetuigenissen.

Als BACD danken wij hierbij de firma Brenn-
tag N.V. en Ignace Dejager, Operations Ma-
nager,  voor de presentatie die hij er heeft 
gegeven over “Behaviour Based Safety in 
de Distributie”. Deze presentatie is geba-
seerd op de BACD “Code van Goede Praktijk 
bij vloeibare Bulkleveringen” en de “Richtlijn 
voor Koppelingen tijdens Lossen/Laden van 
Chemische Producten in Bulkvorm”. Tevens 
werd in de presentatie een bijzondere aan-
dacht geschonken aan de zes kritische pun-
ten bij de losprocedure van bulkleveringen. 

De presentatie “Behaviour Based Safety in 
de Distributie” kunt U vinden op de publieke 
website van de BACD www.bacd.be onder 
Info/Documenten BACD.
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 Agenda BACD Vergaderingen

 20 mei  Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering der 
  Leden met lunch causerie
 3 juni Technische Commissievergadering
 2 september Technische Commissievergadering
 25-26 september   Weekend van de Chemie 
 24 november  Bedrijfsbezoek La Lorraine
 25 november Technische Commissievergadering
 25 november Responsible Care Workshop 
 9 december             Ledenvergadering met lunch causerie
 13 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie 2016

 Werkgroep Responsible Care voor “Office Only” bedrijven.

 Op vraag van de Commissieleden werd voorgesteld om een 
Werkgroep op te richten aangaande de problematiek van 
Responsible Care voor “Office Only” bedrijven. 

 De RC Werkgroep vond plaats op 30 maart 2015 onder de 
verantwoordelijkheid van Wim Vermeylen als Chairman.

 Er werd vooral gediscussieerd over wat relevant is en welke 
procedures er moeten en kunnen geimplementeerd worden in het 
kader van de Self Assessment Questionnaire.

 Ook werd de procedure van de Third Party Verification Audit 
van het Self Assessment in combinatie met ISO 9001 nogmaals 
doorgenomen.

 Werkgroep “Aanbevelingen bij bulkleveringen bij Klanten”.

 Algemeen wordt vastgesteld dat er zich regelmatig problemen 
voordoen in geval van bulkleveringen bij klanten. Een aantal van 
deze problemen en tekortkomingen zijn o.a.: 
• Installaties bij klanten zijn niet OK
• Problemen met toevoerleidingen
• Vaak lange afstand van leidingen (maximaal 6m.)
• Ontluchting van tanks
• Lekdetectie werkt niet meer

• Overloop detectie werkt niet
• Dienstdruk bij lossen (normaal 2,4 – 2,5 Bar)
• Keuring van de tanks
• Inkuiping

 Al deze problemen kunnen een oorzaak zijn van ongevallen die 
nadelig zijn voor de veiligheid, de gezondheid en het milieu.

 Er wordt vastgesteld dat deze problemen zich vooral voordoen door 
het niet in orde zijn van de tank installaties bij de klanten.

 Er wordt momenteel nog gewerkt aan een document over 
tankinstallaties (opgemaakt door CGK-group) dat zal toegevoegd 
worden aan de “BACD Code van Goede Praktijk bij Bulkleveringen”. 
Wij houden U op de hoogte.

 ERP voor de Chemische Distributie.

 Op 18 maart 2015 heeft ons geassocieerd lid Harmonize It op de 
Ledenvergadering een presentatie gegeven over ERP als competitief 
voordeel in de Chemische Distributie.

 Als specialist in de chemische sector (productie en distributie) heeft 
Harmonize It de oplossing ChemDis ontwikkeld. ChemDis bevat 
onder meer de volgende functionaliteiten:
• Logistieke Kosten en Marge Controle
• Formules
• Wetgeving
• MSDS Distributie

 ChemDis biedt een antwoord op de druk die organisaties 
ondervinden m.b.t. competitiviteit en regelgeving of compliance.  

 ChemDis is sinds kort CfMD of Certified for Microsoft Dynamics. 
Het is de grootste accreditering van Microsoft voor partner 
oplossingen. Onze producten werden extern op hun foutloze 
werking getest. Klanten én Microsoft bevelen ChemDis aan en 
bevestigen hiermee dat het product dé ERP is voor de chemie.

 Voor verdere informatie kan u terecht op de website  
www.harmonize-it.be of kan u contact opnemen met  
Gunther Coppens (gunther.coppens@harmonize-it.be  
of  +32 (0)493 519 453.

TRAFUCO VERKOZEN TOT TRANSPORTEUR VAN HET JAAR ___________________________________

Voor de 23ste keer op rij werd de titel van Transporteur van het 
jaar uitgereikt, één van de meest gegeerde awards in de wereld 
van logistiek, transport en supply chain management. Na rijp be-
raad ging de onderscheiding dit jaar naar de NV Trafuco in Schelle.

Trafuco timmert al ruim 45 jaar aan de weg en staat in de Benelux 
al jaren aan de top als transportspecialist en aanbieder van vol-
ledig geïntegreerde logistieke oplossingen. Met deze award ziet 
Trafuco zich beloond voor een eigenzinnige koers die het bedrijf al 
vier decennia volgt.

Zo heeft Trafuco altijd stevig geïnvesteerd in voortdurende oplei-
dingen en bijscholing van zijn medewerkers en hebben ze steeds 
consequent geweigerd om aan uitvlagging te doen. Eigenaar en 
CEO Marc Van den Broeck is erg blij met deze prijs maar noemt 
hem tegelijk een tussenstap.

Marc: “Natuurlijk zijn we dolgelukkig, deze titel is een erkenning 
vanuit de sector voor onze manier van werken, onze flexibiliteit, 
onze integriteit en onze klantgerichtheid. Tegelijkertijd is 2015 voor 

ons een scharnierjaar. We willen zeker nog groeien, zowel orga-
nisch als via overnames, tevens werken we aan nieuwe strategieën 
en we zijn volop bezig met een volledige rebranding van ons bedrijf. 
Communicatie is een aspect waar we de komende jaren meer op 
gaan inzetten, en daar maken we nu werk van.”

Trafuco levert transport en logistieke diensten in de Benelux, 
Duitsland en Frankrijk. De groep rond Trafuco behoort met een 
transportomzet van 27,5 miljoen, 215 werknemers, 170 motor-
voertuigen, 350 opleggers en 4 barges tot één van de grotere 
transportorganisaties in het land. Het bedrijf werkt uitsluitend met 
eigen transportmateriaal en eigen mensen. De hoofdzetel is ge-
vestigd in Schelle.

De titel Transporteur van het Jaar is een orga-
nisatie van mediamaatschappij MMM en werd 
dit jaar uitgereikt door een vakjury onder lei-
ding van Jean-Marie Becker. Trafuco liet onder 
meer KTO, Verbessem, Vanderhasselt Groep 
en Transaflo, achter zich.
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN: WANNEER KUNNEN WE DEZE ROMPSLOMP VERMIJDEN? _____________

Hoewel ze al diverse malen en onder verschillende vormen aan 
bod kwamen in vorige edities van Chemic News (nr. 11, 12, 16), 
blijven Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) een actueel thema en 
een dagelijkse rompslomp. In mei 2012 schreven we: “de ervaring 
leert ons dat, in de praktijk, etiketten en VIB’s een belangrijke bron 
van fouten, misverstanden en soms verkeerde interpretaties blij-
ven (…). In de meeste gevallen zijn de bladen die we tegenwoordig 
ontvangen, niet conform de regels qua formaat en qua toepassing 
van de CLP-criteria. Voor invoerders wordt de situatie nog be-
moeilijkt door de dialoog met niet-Europese leveranciers, die vaak 
weinig geneigd zijn om de gewenste informatie te verstrekken”. 

Aan de vooravond van 1 juni 2015 en de publicatie van een nieuwe 
versie van bijlage II van REACH (*) moeten we vaststellen dat er 
maar weinig veranderd is, vanuit ons standpunt bekeken. Door 
hun niet-conforme formaat zorgen tal van VIB’s voor heel wat 
gedoe dat uiteindelijk gemakkelijk vermeden had kunnen worden. 

(*) Een nieuwe versie van bijlage II waarin de eisen voor de 
opmaak van een veiligheidsinformatieblad zijn vastgelegd: 
zonder in detail te treden zal deze versie, die het voorwerp uit-
maakt van een nieuwe verordening van de Commissie, op 1 juni 
2015 van kracht worden. We raden de “belanghebbenden” ten 
zeerste aan om dit document grondig te lezen. Voor een overzicht 
van de belangrijkste wijzigingen verwijzen we naar de publicatie 
van Essenscia “Overview changes in SDS from 1/06/2015” van 
14 april ll. die terug te vinden is op de website van de BACD in de 
“Ledenhoek” onder Nieuws/REACH.

Wettelijke vereisten… niet-conformiteiten en rompslomp… 
Hieronder vermelden we kort enkele “fouten” en “gebreken” die, 
volgens ons, relatief vaak voorkomen bij documenten uit EU- en 
niet-EU-landen en die waarschijnlijk de aandacht van hun auteurs 
verdienen. Uiteraard gaat het hier om gevaarlijke stoffen of meng-
sels zoals PBT, vPvB, SVHC enz. waarvoor een VIB vereist is.

Leesbaarheid: 49 deelrubrieken! Wettelijk gezien moeten in het 
VIB de 16 welbekende rubrieken staan, maar moet het ook duide-
lijk de 49 deelrubrieken vermelden met de gepaste nummering, 
met uitzondering van deelrubriek 3.1 (stof) of 3.2 (mengsel) die 
naargelang het geval vermeld moeten worden. Door een deelnum-
mer niet te vermelden kunnen immers bepaalde rubrieken en in-
formatie worden “vergeten” die nochtans wettelijk verplicht zijn…

Waarom een nieuw veiligheidsinformatieblad?... Datum en versie: 
Er is niets vervelender dan een nieuw blad te ontvangen van een 
leverancier, zonder een duidelijke reden hiervoor (een nieuw VIB 
moet a priori enkel in geval van een grote of kleine verandering 
worden verstrekt). De datum van opmaak, herzieningsdatum, 
versienummer en revisienummer van het VIB zijn essentiële 
informatie (en ook verplicht). Deze (vaak ontbrekende) gegevens 
moeten op de eerste pagina staan. Tot slot moet de auteur van 
het blad, in rubriek 16, de bestemmeling laten weten welke wijzi-
gingen werden aangebracht, tenzij deze wijzigingen op een andere 
plaats worden aangegeven.

De verstrekker van het VIB (rubriek 1.3) moet duidelijk worden ge-
identificeerd met zijn volledig adres, telefoonnummer en e-mail 
van de “verantwoordelijke”. Het gaat hierbij om de fabrikant, in-
voerder, exclusieve vertegenwoordiger, downstream gebruiker of 
verdeler (zie Chemic News nr. 12). Indien een exclusieve verte-
genwoordiger werd aangesteld, kunnen ook de gegevens worden 
vermeld van de fabrikant of samensteller die niet in de Europese 
Unie gevestigd is.

Indeling en etikettering (rubriek 2): het “mengsel” van de indelings-
informatie volgens de formaten DSD, DPD en CLP blijft een klassie-
ker. Dat geldt ook voor de indelings- (rubriek 2.1) en etiketterings-
informatie (rubriek 2.2). Maar dit probleem zal definitief opgelost 
zijn na 1 juni 2015; dan zullen alleen de CLP-regels van toepassing 
zijn. De mengsels die reeds vóór deze datum “op de markt werden 
gebracht”, zullen daarentegen van een overgangsregeling genieten 
tot juni 2017 (Chemic News nr. 16).

Fysieke etikettering en etiketteringsinformatie (deelrubriek 2.2): 
deze belangrijke link tussen het VIB en het etiket wordt niet altijd 
goed gecontroleerd en/of begrepen door de leveranciers. Dat leidt 
soms tot “tegenstrijdige” informatie (meer bepaald na de actuali-
sering van een VIB). Wordt vervolgd.

Ter herinnering nog dit: elke verdeler die een gevaarlijk product 
“wijzigt of aanraakt”, wijzigingen in het VIB van een leverancier 
(logo) aanbrengt, vertalingen maakt,… wordt verantwoordelijk 
voor het veiligheidsblad en de inhoud ervan. 

Tot slot moet hier de nieuwe “ eGuide on safety data sheets and 
exposure scenarios” (uitsluitend in het Engels) worden vermeld 
die terug te vinden is op de website van het ECHA (http://echa.
europa.eu/practical-guides ) of via de rechtstreekse link  (http://
view.pagetiger.com/ECHAeGuide1-1/Issue1). Deze interactieve 
online gids is een handige bron van informatie over VIB’s en bloot-
stellingsscenario’s. Dankzij de eenvoudige structuur kan hij ook 
dienen als opleidingstool en als referentietool om werknemers te 
helpen veilig om te gaan met chemische producten. Het is mis-
schien geen slecht idee om deze link door te geven aan uw niet-
Europese leveranciers…

Alain Berthet
Kreglinger Europe N.V.



More Value Through Distribution

RESPONSIBLE CARE - 
INDICES OF PERFORMANCE __________________

De afgelopen maanden hebben we op onze leden weer een beroep 
gedaan voor het insturen van hun Indices of Performance. Onze 
leden hebben hierop gereageerd, waarvoor dank, en hun Respon-
sible Care indicatoren gedeeld met de BACD. In deze Chemic News 
kunnen we alvast de eerste cijfers bekend maken. 

In de eerste grafiek kan u zien dat de implementatie van Responisble 
Care in de Belgische distributiesector vrijwel gelijk gebleven is. Het 
aantal incidenten die zich in 2014 hebben voorgedaan in bedrijven 
waar RC volledig werd geïmplementeerd, is sterk gedaald ten op-
zicht van 2013. Incidenten tijdens transport en tijdens laden en los-
sen blijven beperkt tot minder dan vijf.

Ook positief is de daling van de lost time injury rate (grafiek 3). Deze 
parameter drukt het aantal incidenten met werkonbekwaamheid tot 
gevolg uit ten opzichte van het aantal gewerkte uren. Het resultaat is 
echter nog lichtjes hoger dan het Europese gemiddelde in de sector.

De volledige en definitieve resultaten zullen worden voorgesteld op 
onze Responsible Care workshop in het najaar, waarop u allen van 
harte welkom bent.

GEASSOCIEERDE LEDEN 
CGK-GROUP KIEST VOOR TOTAALAANPAK VAN UW  
CHEMISCHE INSTALLATIES ___________________

De verhuis, van het veel te klein geworden gebouw in het centrum 
van Wevelgem, naar een nieuw pand in industriezone Gullegem, gaf 
CGK opnieuw groeimogelijkheden. De totaalservice uit één hand 
blijkt de motor achter de groei van CGK te zijn. In 2014 realiseerde 
CGK een organische groei van maar liefst 17%. 

Eigen engineering voor het veilig en productief 
omgaan met chemicaliën 
Klanten wensen meer en meer de totaalverantwoordelijkheid van hun 
projecten in de schoot van één partij te leggen. Vijf jaar terug richtte 
CGK, met de intrede van Tijl Charle (vennoot), industrieel ingenieur 
chemie, een eigen engineering afdeling op. Intussen beschikt deze 
afdeling al over heel wat ingenieurs met verschillende disciplines die 
de klanten begeleiden vanaf het idee tot en met de indienststelling 
van hun chemische installaties.

Integratie van Isoschol en Piping Solutions
Na het ontwerp, worden de dubbelwandige tanks of chemische in-
stallaties gerealiseerd in de nieuwbouw van CGK-Group. De gebou-
wen werden hiertoe speciaal aangepast met o.a. een nuttige hoogte 
van 10 meter. Om de totaalservice uit één hand te kunnen waarma-
ken moet je ook kunnen monteren, opstarten en onderhouden. Met 
de overname van Piping Solutions kon CGK ook dit deel vlekkeloos 
waarmaken. Piping Solutions, zoals de naam laat vermoeden, zorgt 
niet alleen voor de nodige leidingen, pompen en dergelijke ter plaatse, 
maar staat evenzeer in voor het constructiewerk zoals bordessen, in-
terne transportsystemen, enz. Hiermee is het plaatje compleet. Waar 
leidingen nodig zijn, zijn er vaak ook koel- of warmteprocessen aan-
wezig. Met de overname van Isoschol, gespecialiseerd in industriële 
isolatie, kan ook deze service vanuit eigen huis gerealiseerd worden.

Strategische Partners gezocht voor Co-engineering
Om de totaalaanpak waar te maken gaat CGK vaak in zee met ge-
specialiseerde partners zoals machinebouwers, toeleveranciers van 
onderdelen en bedrijven gespecialiseerd in automatisatie of teleme-
trie. Co-engineering is, om strategisch beter te scoren op de markt, 
onontbeerlijk geworden.  Langdurige samenwerkingen krijgen hierbij 
de voorkeur boven ‘one shot business’ cases. Georg Fischer, tevens 
lid van BACD, is oa zo’n strategische partner.

Geografische maximalisatie in de toekomst 
met een klantgerichte strategie
De service van CGK wordt niet alleen gewaardeerd in West-Vlaan-
deren maar ook ver er buiten. Het grootste order vorig jaar van CGK 
werd gerealiseerd in Limburg. Om hun klanten beter te kunnen bedie-
nen wenst CGK een service hub op te richten voor de regio Limburg/
A’pen. De productie en engineering blijft in Gullegem maar vanuit het 
servicepunt zal de montage en het onderhoud georganiseerd worden 
voor Limburg, A’pen en de zuidelijke provincies van Nederland. Met 
de recentste overname van MFJ uit Rijkevorsel, gespecialiseerd in 
rotatiegegoten opslagtanks voor chemicaliën, werd al een eerste stap 
in die richting gezet.
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