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bEsTE lEdEN _________________________________________________

Met de jaarfeesten juist achter de rug, gaan wij het nieuwe jaar met veel enthousiasme tegemoet. Ik wens jullie 
veel succes in de zaken en een voorspoedig en gezond 2013. 

Meer dan ooit zal onze sector een belangrijke rol blijven spelen in deze economische moeilijke tijden. De 
toegevoegde waarde die wij elke dag leveren is van cruciaal belang voor de Belgische verwerkende nijverheid 
die onze producten, diensten en oplossingen bijzonder weet te waarderen. 

De BACD zal zich verder blijven inzetten om het belang van de chemische distributie te verdedigen door haar 
leden te informeren over belangrijke issues. Zo hebben wij ons vorig jaar gefocust op het gestandaardiseerd 
formulier voor de productspecificaties in de food en feed. Tevens hebben wij de aanzet gegeven tot de 
harmonisatie van de koppelingen bij het lossen van bulkchemicaliën. Dit zijn maar enkele voorbeelden van onze 
recente verwezenlijkingen. 

Met een volgende belangrijke deadline in het REACH gebeuren op 30 juni 2013, mogen jullie op ons blijven 
rekenen om jullie tijdig hierover te informeren, zonder andere issues uit het oog te verliezen. 

Veel leesgenot !

 
Christophe De Cannière
Voorzitter

ZEVEN bEdRIJVEN bEHalEN HET
baCd REsPONsIblE CaRE 
CERTIFICaaT _________________
 

•	 Op	17	oktober	2012	werd	een	Responsible	Care	Workshop	gehouden.	Tijdens	deze	Workshop	werden	de	
Basisprincipes van het Europees Responsible Care Programma opgefrist. Tevens werden de resultaten van 
de IoP (Indices of Performance) voor het jaar 2011 meegedeeld (zie volgend artikel in deze Chemic News). 
Ook	werd	de	implementatie	van	RC	bij	het	productiebedrijf	Arkema	toegelicht.	

•	 Voor	een	aantal	bedrijven	was	de	doelstelling	van	deze	Workshop	het	behalen	van	het	BACD	Responsible	
Care Certificaat. Door hun presentatie hebben een aantal bedrijven aangetoond dat de implementatie van 
Responsible Care binnen hun bedrijf conform het Europees RC Programma verloopt.

 Bij deze bedrijven werd inderdaad vastgesteld dat ze aan volgende verplichtingen  voldoen:
- Er bestaat een Commitment, ondertekend door het Management om de Responsible Care basisregels 

toe te passen
- Er is een Responsible Care Coordinator aangesteld en geregistreerd bij de BACD
- De Indices of Performance – IoP worden jaarlijks binnen de tijdslimieten aan de BACD gerapporteerd
- Het bedrijf is in het bezit van een audit zoals ESAD of een geverifieerd Self Assessment
- Er is een actieplan aanwezig om de kwaliteit van de processen op gebied van veiligheid, gezondheid en 

milieu op een permanente wijze te verbeteren
•	 Op	aanraden	van	de	Commissievoorzitter	heeft	de	Raad	van	Bestuur	beslist	om	het	BACD	Responsible	Care	

Certificaat aan volgende zeven bedrijven toe te kennen: 
- azelis benelux N.V.
- brenntag N.V.
- Caldic belgium N.V.
- Feedway Europe N.V.
- IMCd benelux N.V.
- Kreglinger Europe N.V.
- Univar benelux N.V.

	 Wij	feliciteren	deze	bedrijven	met	het	behalen	van	het	BACD	Responsible	Care	Certificaat	en	hopen	dat	in	
de toekomst andere bedrijven de processen op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu ook op deze 
verantwoorde manier zullen implementeren.

 De namen van deze zeven bedrijven worden dan ook op de website gepubliceerd.
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Indices of Performance 2011 ______________
In het voorjaar van 2012 ontving het secretariaat van 55% van de leden van de 
BACD de statistieken rond Responsible Care. In wat volgt worden deze Indices of 
Performance voorgesteld en waar mogelijk vergeleken met de cijfers van de FECC. 
Niettegenstaande de relatief lage response, die vergelijkbaar is met de afgelopen 
jaren, vertegenwoordigen de antwoorden een meerderheid van de totale omzet 

(79%)	van	de	Belgische	distributie	(figuur	1).	Als	we	er	van	uitgaan	dat	Responsible	
Care volledig geïmplementeerd is in de bedrijven die hun antwoorden instuurden, 
kunnen we stellen dat er een opvallende stijging is in het marktaandeel van bedrij-
ven	met	een	RC	programma.		Wat	betreft	het	aantal	werknemers	in	deze		bedrijven,	
doet de Belgische distributiesector het met 68% een stuk beter dan het Europese 
gemiddelde, dat op 50 % ligt. 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van Responsible Care is de veiligheid in 
de chemische sector te verbeteren. Dit vertaalt zich in een lager aantal incidenten 
(figuur 2).  Sinds 2008 is het aantal aan de BACD gerapporteerde veroordelingen 
constant gebleven op 1 tot 2 per jaar. Het totaal aantal incidenten is licht gedaald 
van 46 in 2010 naar 40 in 2011. Als er echter een opsplitsing gemaakt wordt tus-
sen de incidenten op locatie, tijdens transport en tijdens laden en lossen, is er 
een opvallende stijging voor incidenten tijdens laden en lossen.  De technische 
commissie van de BACD heeft dan ook het afgelopen jaar het initiatief genomen 
om de veiligheid tijdens het laden en lossen van bulkproducten te verbeteren aan 
de hand van een update van de code van goede praktijken en een standaardisatie 
van koppelingen. 
De Lost Time Injury (LTI) Rate is een manier om de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers in de sector te beoordelen. Deze parameter geeft de verhouding weer 
van het aantal Lost Time Injuries (werkbelet van meer dan 3 dagen als gevolg van 
een arbeidsongeval) ten opzichte van de totale hoeveelheid gewerkte uren. In 2010 
noteerde de BACD nog een LTI rate van 22,1. In 2011 deed zich een inhaalbeweging 
voor ten opzichte van de FECC en daalde de LTI rate tot 4,4. Mogelijk heeft dit ver-
schil te maken met de in het verleden onduidelijke definitie van ‘Lost Time Injury’. 

In de laatste grafiek worden de resultaten met betrekking tot community interacti-
ons, verbeterplannen, noodplannen en RC opleidingen weergegeven (figuur 3). Het 
aantal bedrijven dat zich open stelt voor het grote publiek is teruggevallen in 2011, 
terwijl	het	aantal	verbeterplannen	sterk	gestegen	is.	Wat	betreft	noodplannen	en	
RC opleidingen scoort de BACD dan weer beter dan het Europese gemiddelde. 
Op	basis	van	de	statistieken	kan	besloten	worden	dat	Responsible	Care	 	bij	de	
Belgische distributeurs behoorlijk is geïmplementeerd en dat de BACD net boven 
het Europese gemiddelde scoort. Responsible Care vraagt een continue inspan-
ning van de bedrijven om de veiligheid, gezondheid en de bescherming van het 
leefmilieu te verbeteren.  Dit kan gemeten worden aan de hand van bijgaande sta-
tistieken. Het is dus van cruciaal belang dat de response in de komende jaren sterk 
stijgt, zodat de kwaliteit van statistieken verbetert. De BACD rekent dan ook op de 
medewerking van al haar leden om volgend jaar een nog betere prestatie neer te 
zetten.

figuur 1

figuur 2

figuur 3
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 agenda baCd Vergaderingen - Jaar 2013
 16 januari Nieuwjaarsreceptie
 20 februari Technische Commissievergadering
 13 maart Driemaandelijkse Ledenvergadering
	 19	april	 Bedrijfsbezoek	
 22 mei  Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering der Leden 
	 20-21	september			Weekend	van	de	Chemie
 13 november         Driemaandelijkse Ledenvergadering

  baCd Communicatie Folder
 De BACD heeft een folder gepubliceerd waarin de Visie, Missie, 

Doelstellingen,	Structuur	en	Werking	van	onze	Belgische	Associatie	van	
Distributeurs worden toegelicht. 

	 Ook	worden	hierin	enkele	belangrijke	cijfers	en	realisaties	meegedeeld.
 Deze folder zal op de Nieuwjaarsreceptie van 16 januari 2013 verdeeld en 

uitvoerig toegelicht worden. 

  Precursoren van Explosieven
	 Samen	met	de	Federale	Gerechtelijke	Politie	en	het	VBO	heeft	de	BACD	

in een werkgroep meegewerkt aan het opstellen van een folder die 
binnenkort aan de leden van de BACD zal worden voorgesteld.

 Dit kadert in een sensibiliseringscampagne van de bedrijven rond 
precursoren van explosieven. Er zal inderdaad een informatiecampagne 
nodig zijn om het Belgische nationale meldpunt voor precursoren van 
explosieven alsook de te volgen procedure bekendheid te geven. Dit 
meldpunt moet dienen om de politiediensten  in te lichten over verdachte 
transacties rond deze precursoren van explosieven.

  IMCd benelux heeft als eerste distributeur de lean and 
Green star award 2012 behaald

 Lean and Green is een programma dat 
organisaties stimuleert om te groeien naar een 
hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen 
te nemen die niet alleen kostenbesparingen 
opleveren, maar tegelijkertijd de milieubelasting 
reduceren.		Waneer	de	doelstelling	uit	het	Plan	van	
Aanpak wordt behaald, wordt de eerste Lean and Green 
Star toegekend.

	 Organisaties	 die	 hun	 20%	 CO2 doelstelling daadwerkelijk hebben 
gerealiseerd, ontvangen de Lean and Green Star als symbool voor het 
bereiken van hun Lean and Green ambitie. 
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Nieuw initiatief van de baCd – commissie 
“Transport en adR” ter bevordering van  
Veiligheid, Milieu en Efficiëntie tijdens het lossen 
van chemicaliën in bulk __________________

Tijdens onze werkvergaderingen van de  BACD, in het bijzonder de commissie 
“Transport en ADR”, werden wij meer en meer geconfronteerd met incidenten 
en technische problemen tijdens het lossen van standaard chemicaliën in bulk.
Door de enorme diversiteit aan koppelingen die bestaan op de tankinstallaties 
waarop moet gelost worden, hebben onze chauffeurs bijna dagelijks problemen 
om op een vlotte en veilige manier te kunnen aankoppelen op deze installaties. 
In dergelijke gevallen beschikken zij niet over de juiste koppelstukken en moet 
er gezocht worden naar noodoplossingen. In het beste geval heeft de chauffeur 
zelf enkele overgangsstukken bij zich waardoor hij toch de aankoppeling kan 
verwezenlijken. Deze werkwijze is uiteraard niet de ideale want hoe meer 
koppelstukken gebruikt worden, hoe groter de kans op risico’s. 

Wat zijn nu deze risico’s? 
1) Bij een niet perfecte koppeling (de werkelijk technisch passende 

koppelstukken) kunnen er lekken ontstaan van gevaarlijke stoffen met als 
gevolg schade voor het milieu (bodemvervuiling).

2) Bij een niet perfecte koppeling kan de koppeling loskomen met als gevolg 
rondspuitend gevaarlijk product dat schade kan berokkenen aan mens 
en installaties. Dit betekent ernstige risico’s voor de losoperator en onze 
chauffeur.

3) Bij een slechte koppeling kan zelfs de koppeling volledig loskomen met alle 
ernstige gevolgen van dien. Schade voor mens, installaties en milieu.

In het slechtste geval heeft de chauffeur geen gepast overgangsstuk bij en 
dan moet er ofwel een andere persoon ter plaatse komen met een dergelijke 
overgangskoppeling wat veel tijdverlies met zich meebrengt en bijkomende 
kosten van wachturen en verplaatsingen. En dan nog bekomen we geen correcte 
koppeling.	Ofwel	probeert	de	klant	zelf	een	dergelijk	overgangsstuk	samen	 te	
stellen wat uiteraard dezelfde problemen en risico’s zal meebrengen.

De commissie “transport en ADR” heeft daarop besloten er werk van te maken 
om zoveel mogelijk standaardisatie van de gebruikte koppelingen te bekomen. 
In de gassector is er reeds jaren één standaardkoppeling in gebruik, ook onze 
sector moet een standaardisatie nastreven.
Vooreerst werd er een rondvraag georganiseerd onder de leden van de BACD om 
vast te stellen welke koppelingen er in onze sector eigenlijk in gebruik zijn en voor 
welke produktgroepen deze worden toegepast. Dit werd nationaal uitgevoerd 
maar ook door bepaalde bedrijvengroepen Europees ingezameld.

Begin 2012 werd dan een kick-off meeting georganiseerd in de FECC-kantoren 
te Brussel. Alle betrokken partijen waren daarbij uitgenodigd en aanwezig : 
de voornaamste distributeurs in België, enkele belangrijke transporteurs van 
chemicaliën, de BACD, ESSENSCIA, ECTA (European chemical transport 
association).	 Op	 deze	 meeting	 werden	 de	 problemen	 van	 de	 diversiteit	 van	
koppelingen geschetst en werden de resultaten van de rondvraag naar de 
gebruikte koppelingen besproken.

Alle deelnemers waren het er over eens dat een “Standaardisatie van 
Koppelingen” een echte noodzaak is. Uit de resultaten van de rondvraag bleek 
heel duidelijk dat 80% van de koppelingen toch uitgevoerd werden met gekende 
veel voorkomende koppelstukken. 

Er werd beslist een werkgroep op te richten van ervaren personen uit de 
distributie- en vervoerssector die een “Guideline for Couplings” zouden opstellen 
als leidraad om deze standaardisatie te promoten.
De werkgroep is kort daarop aan de slag gegaan door:
1)	 Onze	veel	voorkomende	produkten	in	te	delen	in	produktgroepen	volgens	

hun aard en specifieke eigenschappen: metaalaantastende zuren, andere 
zuren, basen, natriumhypochloriet en solventen.

2) Alle veel voorkomende koppelingen te beoordelen volgens beschikbaarheid, 
veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, en compatibiliteit.

3) De weerhouden koppelingen te matchen aan de voorziene produktgroepen.
4) Duidelijke informatie op te stellen over het waarom en over de types 

koppelingen.

Hieruit volgde een matrix als aanbeveling (Best Practice) voor het gebruik van 
koppelingen volgens bepaalde produktgroepen.

Een uitzondering werd gemaakt voor bepaalde zeer specifieke produkten waar 
in dat geval een speciale koppeling wel gepast wordt gebruikt zoals de Dry-
break koppeling, flenskoppeling, en dergelijke. De matrix is bedoeld voor onze 
standaardaktiviteiten.

Deze	“COUPLING	GUIDELINE”	werd	daarna	terug	voorgelegd	aan	de	algemene	
vergadering van distributeurs en transporteurs op de FECC en werd door allen 
positief onthaald.
Ondertussen	hebben	zowel	de	BACD	als	ESSENSCIA	deze	guideline	opgenomen	
in hun beleid. Uiteraard kadert dit initiatief volledig binnen ons Responsible Care 
programma door bij te dragen tot:
•	 Een	verhoogde	veiligheid	voor	het	personeel
•	 Minder	risico	van	schade	aan	installaties	en	vrachtwagens
•	 Geen	milieuhinder	door	het	vermijden	van	lekken
•	 Hogere	efficiëntie	bij	laden	en	lossen	van	vloeibare	bulkprodukten

Momenteel zijn ook andere organisaties hierin geïnteresseerd zoals ECTA, 
FEBETRA,	ADR	 en	SEVESO.	Wij	 zijn	 ervan	 overtuigd	 dat	 dit	 initiatief	 de	 hele	
sector ten goede komt en alle begrip en steun verdient.
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Etikettering en veiligheidsinformatiebladen: 
kent u de nieuwe verplichtingen die gelden 
sinds 1 december 2012? _________________
In een vorig artikel bespraken we het in overeenstemming brengen van de 
‘nieuwe’ veiligheidsinformatiebladen en de problemen in verband met de concrete 
toepassing van verordening (EU) 453/2010 (die bijlage II van de REACH-
verordening wijzigt en de vorm van de veiligheidsinformatiebladen (SDS) bepaalt) 
tegelijk	met	de	invoering	van	de	CLP-verordening	(verordening	(EU)	1272/2008	
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels). 

sinds 1 december 2010, de datum van inwerkingtreding van beide verordeningen, 
stellen we vast dat etiketten en SDS in de praktijk een belangrijke bron blijven van 
fouten, onbegrip en soms verkeerde interpretaties, meer bepaald op het vlak van 
de toepassing van de zogenoemde ‘overgangsperiodes’ (Chemic News nr. 11). 
De informatiebladen die we vandaag ontvangen, voldoen in de meeste gevallen 
niet aan de regelgeving, noch wat de vorm, noch wat de toepassing van de CLP-
criteria betreft. Voor de invoerders bemoeilijkt de dialoog met de niet-Europese 
leveranciers, die vaak niet geneigd zijn de gevraagde informatie te leveren, de 
situatie nog.

Het etiket bepaalt de vorm van de sds…: eerst en vooral moet men goed het 
directe en onlosmakelijke verband begrijpen tussen enerzijds de informatie die 
op het etiket is vermeld en anderzijds sectie 2.2 (Etiketteringselementen) van het 
veiligheidsinformatieblad. Die informatie moet identiek zijn! Dat is vaak niet het 
geval… 

1 december 2012: er begint een nieuwe fase, die het einde van de eerste 
’overgangsperiode’	inluidt.	Wie	van	ons	weet	dat?	Nochtans	worden	er,	zowel	voor	
de stoffen als voor de mengsels, op die datum nieuwe verplichtingen van kracht 
voor het dagelijks beheer van onze SDS. Dat betekent dat we ze moeten herzien 
en updaten! 
- de als gevaarlijk geklasseerde stoffen moeten voortaan, en voor ze in de 

handel worden gebracht, geëtiketteerd en verpakt zijn in overeenstemming 
met de CLP-reglementering. Dat betekent dus het einde van de vierkante 
pictogrammen op een oranje achtergrond en de zinnen ‘R’ en ’S’ op het niveau 
van de etiketten. Het informatieblad moet de vorm hebben die is gedefinieerd 
in	bijlage	I	bij	verordening	453/2010.	Ook	de	zogenaamde	vorm	‘2006’	volgens	
bijlage II van REACH verdwijnt! Tot juni 2015 moeten de twee classificaties 
ClP en dsd verplicht worden vermeld in sectie 2.1 van de SDS (Classificatie 
van de stof). In sectie 2.2 (Etiketteringselementen) moet echter enkel de 
etikettering volgens CLP worden vermeld (ruitvormige pictogrammen op witte 
achtergrond, de zinnen ‘H’ voor gevaar en ‘P’ voor voorzorgsmaatregelen), in 
overeenstemming met het etiket.

- Voor de als gevaarlijk geklasseerde mengsels zijn er vanaf 1 december 2012 
nog slechts twee opties mogelijk voor de SDS en dat vereenvoudigt de tot nog 
toe verwarrende situatie. 

 de etikettering (en de pictogrammen) volgens de Richtlijn gevaarlijke 
preparaten (DPD) blijven wettelijk van kracht tot 1 juni 2015. Maar, en daar 
ontstaat meestal de verwarring, sinds 1 december 2012, verandert de 
vorm van het informatieblad; het moet de vorm aannemen van bijlage I 
van verordening 453/2010. Dat betekent: DPD-classificatie en -etikettering 
(volgens de Richtlijn gevaarlijke preparaten) van het mengsel in de secties 2.1 
en 2.2; CLP+DSD-classificatie (volgens de Richtlijn gevaarlijke stoffen) voor 
de bestanddelen van het mengsel die ‘als gevaarlijk zijn geklasseerd’ in sectie 

3.2. (Samenstelling / Informatie over de bestanddelen). Als ze beschikbaar is, 
kan de classificatie van het mengsel volgens de CLP-criteria worden vermeld in 
sectie 16.

 Vervolgens is er de tweede optie voor de leveranciers van mengsels die de 
CLP-etikettering nu al vrijwillig willen toepassen. Deze leveranciers moeten hun 
SDS aanpassen door de criteria toe te passen die zijn gedefinieerd in bijlage II 
van verordening 453/2010. Dat betekent: ClP- + dPd-classificatie in sectie 
2.1; CLP-etikettering in sectie 2.2; CLP- + DSD-classificatie van de gevaarlijke 
bestanddelen vermeld in sectie 3.2.

de distributeurs zijn verantwoordelijk voor hun informatiebladen…! De kwestie 
van de verplichting voor de downstreamgebruikers en de distributeurs, om hun 
naam op de etiketten te vermelden in sectie 1.3 van de SDS (Details betreffende 
de verstrekker van het informatieblad) blijft actueel (ChemicNews n°11) – Het 
“Richtsnoer voor het samenstellen van veiligheidsinformatiebladen” (versie 
1.1 – december 2011) zegt in § 3.2: “… In alle gevallen dragen leveranciers van 
een stof of een mengsel waarvoor een veiligheidsinformatieblad vereist is de 
verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan, ook als zij het veiligheidsblad niet zelf 
hebben opgesteld …”. De distributeur die niet aan de stof ‘raakt’, de verpakking 
of het etiket niet wijzigt en niets aan de inhoud van de SDS verandert, mag de SDS 
nu blijkbaar aan zijn klanten overdragen zonder zijn gegevens erop te vermelden. 
In alle andere gevallen, inclusief de vertaling van het informatieblad naar een 
andere taal, wordt de verantwoordelijkheid voor het informatieblad overgedragen 
aan de nieuwe producent. De gegevens van deze laatste, ongeacht of hij 
downstreamgebruiker of distributeur is, moeten worden vermeld in sectie 1.3 van 
het informatieblad (en op het etiket). De Belgische overheid van haar kant oordeelt 
dat het de plicht is van de distributeurs om de inhoud van de informatiebladen die 
ze ontvangen te controleren voor ze aan de klanten worden overgedragen.

beheer van de informatiebladen in het bedrijf - traceerbaarheid: uit wat we 
hierboven hebben besproken, kunnen we besluiten dat de verantwoordelijken 
meer dan ooit bijzondere aandacht moeten besteden aan het beheer van de 
veiligheidsinformatiebladen in het bedrijf (de ervaring wijst uit dat de SDS de eerste 
documenten zijn die de controlediensten verifiëren):
- Beheer van de ‘inkomende’ informatiebladen om na te gaan of alle ontvangen 

documenten, vaak op verschillende niveaus in het bedrijf, zijn gecentraliseerd 
en effectief ‘gecontroleerd’. CEFIC stelt het gebruik voor van een specifiek 
e-mailadres voor de ontvangst van de SDS als een mogelijke oplossing. 

- Beheer van de controle van de informatiebladen (vorm, versie enz.), inclusief 
voor uitgebreide informatiebladen (eSDS voor de geregistreerde stoffen), 
de belangrijke taak van het controleren van de blootstellingsscenario’s, het 
overdekte gebruik en de operationele omstandigheden… 

- Beheer van de ‘uitgaande’ informatiebladen die aan de klant worden overhandigd. 
In dit opzicht merken we op (mededeling CEFIC) dat zonder meer publiceren 
van SDS op een website van het bedrijf, waar elke klant zijn informatiebladen 
dan moet ‘opzoeken’, onaanvaardbaar is. Er moet verplicht een specifieke en 
nauwkeurige link naar een of meer betreffende informatiebladen ter beschikking 
worden gesteld van de klant. 

Tot slot is de traceerbaarheid voortaan een belangrijke factor, gezien de opgelegde 
termijnen vanaf de ontvangst van een nieuw uitgebreid informatieblad door de 
downstreamgebruiker: 
- 12 maanden voor, onder meer, het in overeenstemming brengen van de 

gebruiksvoorwaarden die worden beschreven in de blootstellingsscenario’s… 
- 6 maanden om het ECHA te informeren over zijn beslissing om een Chemisch 

veiligheidsrapport (CSR) op te stellen in geval van niet-overdekt gebruik in een 
of meer blootstellingsscenario’s die de leverancier heeft doorgegeven. 

 

     
 Weekend van de Chemie 2012 _________
Het	Weekend	vond	dit	jaar	plaats	op	vrijdag	14	september	in	Luik.	Het	was	
een blij weerzien voor de regelmatige deelnemers en hun partners in het 
Crown Plaza hotel. Na een business lunch was er een academische zitting 
voor de leden gegeven door Craig Simpson, Senior Associate bij Steptoe& 
Johnson LLP.

De presentatie vatte de globale ontwikkeling samen in de regelgeving naar 
de chemische industrie. Belangrijke onderwerpen waren hierbij de nieuwe 
EU wetgeving over biociden en REACH. Aangezien het onderwerp handelde 
over regelgeving, hadden we dus zeker niet gekozen voor iets luchtigs. 
En vooral, zo vlak na de lunch, vergde dit een zekere inspanning om alles 
goed	 te	 volgen.	Wat	 niet	 wegneemt	 dat	 we	 kunnen	 terugblikken	 op	 een	
interessante	 en	 deskundige	 uitleg	 van	 Craig.	We	werden	 natuurlijk	 terug	
gewezen op de onduidelijkheden en onvolmaaktheden in de wetgeving. En 
de verschillen die er nog steeds bestaan tussen de landen, in het bijzonder 
rond de Biocidewetgeving. De volledige presentatie vindt u op www.bacd.
be/presentatie	Steptoe	&	Johnson/Weekend	van	de	Chemie.	De	partners	
hadden op hetzelfde ogenblik een begeleide wandeling in de stad.

Rond 14.00u werd de groep terug herenigd voor een bezoek aan het 
stadsmuseum (Musée Grand Curtius) waar we vooral het wapen-en 
glasmuseum bezocht hebben. Na de onvermijdelijke passage langs de 
hotelbar en de nodige opsmuk, was iedereen klaar voor het hoogtepunt 
van	het	Weekend	van	de	Chemie,	nl.	het	galadiner	dat	dit	jaar	doorging	in	
de prachtige balzaal van het hotel. Na een doorgaans korte nacht en een 
gevecht om toch iets als ontbijt te bekomen, brachten we een bezoek aan 
“Les côteaux de la Citadelle”. Een wandeling in open lucht en midden in de 
natuur was voor velen net wat ze nodig hadden na de uitspatting van de dag 
ervoor. Het was een unieke beleving te zien dat je na een korte wandeling 
vanuit het centrum van Luik terecht kwam in een oase van rust en groen. 
De afsluitende lunch op zaterdag en dan vooral de locatie kon voor onze 
vereniging	niet	beter	gekozen	worden.	We	hebben	lekker	gegeten	in	Labo	4,	
het oude universiteitslaboratorium.
De aanwezigheid tussen oude labotafels en oude toestellen brachten bij 
velen nostalgie en herinneringen naar boven van hun eigen studententijd.
Ook	dit	jaar	was	het	weekend	weer	perfect	georchestreerd	door	Caldic	met	
de	ondersteuning	van	onze	Secretaris	Generaal.	We	kijken	al	uit	naar	het	
weekend van volgend jaar waarvoor Azelis reeds de taak van organisator op 
zich heeft genomen.


