
 
 

 

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 distributiebewegingen. 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 distributiesector voor 

chemicaliën, is altijd al verder gegaan dan de wetgeving en draagt bij tot de “drie 

pijlers van duurzaamheid” (milieu, maatschappij en economie). In deze context 

streven verdelers van chemicaliën naar een gepast evenwicht tussen hun activiteiten, 

ecologie en maatschappelijke thema's, waarbij ze deze verschillende prioriteiten met 

elkaar verzoenen. 

 


