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BESTE LEDEN  ________________________________________________

In 2014 waren wij er voor jullie en in 2015 zal dit niet anders zijn. Zo zijn er de lunchmeetings 
waarbij wij verschillende boeiende en gevarieerde onderwerpen aankaarten. Daarnaast zijn 
er de commissievergaderingen, waar o.a. concrete operationele issues worden besproken. 
Nadat wij de problematiek rond de standaardisering van de koppelingen bij bulkbeladingen 
hebben aangepakt, willen wij dit belangrijk onderwerp rond veiligheid verder uitbreiden naar 
andere aspecten van bulkleveringen. Dit zou moeten leiden tot aanbevelingen rond diameter 
van leidingen, eigenschappen van overdrukventielen, losdruk, afstand tot tank, etc. Een hele 
uitdaging, maar wij zijn er vast van overtuigd dat dit zal leiden tot een verdere verhoging van de 
veiligheid van onze activiteiten.

Ik wens u alvast veel leesplezier met deze extra uitgebreide editie en een uitstekend nieuw jaar, 
zowel professioneel als privé.

Veel leesgenot,

Christophe De Cannière 
Voorzitter

RESPONSIBLE CARE AUDIT 
VOOR KMO’ S ______________

Op 26 november 2014 werd de jaarlijkse 
BACD Responsible Care Workshop geor-
ganiseerd.

Deze werd gestart met een presentatie over 
“De Indices of Performance in de Belgische 
Distributie” door Wim Vermeylen, 
Chairman van onze Responsible Care 
Commissie. Hier werden de resultaten van 
de RC enquête bij onze leden statistisch in 
beeld gezet en besproken.

Een ronde tafel discussie met korte 
presentaties door de BACD Responsible 
Care Certificaathouders over hun RC 
Improvement Plan leerde ons vooral 
hoe men creatief kan omgaan met RC 
verbeteringen binnen een bedrijf.

Het sluitstuk van deze RC Workshop was 
de presentatie door Annemiek Smink van 
SGS over een voorstel tot “Third Party 
Responsible Care Audit in combinatie 
met ISO 9001”. De BACD heeft inderdaad 
met SGS een raamovereenkomst 
afgesloten waarbij vooral KMO’ s op 

een gecombineerde manier met hun ISO 
systemen een RC Audit kunnen laten 
uitvoeren van het Self Assessment dat zij 
als BACD RC Certificaathouder hebben 
ingediend. Dit heeft als voordeel dat de 
RC audit samen kan gebeuren met de ISO 
audit wat tijds- en kostenbesparing met 
zich meebrengt tegenover een ESAD of 
SQAS audit.

Tijdens de RC Workshop waren een 
twintigtal bedrijven aanwezig en vooral 
deze laatste presentatie lokte interessante 
discussies uit tussen de aanwezigen, 
waaronder bedrijven zoals Ingrizo N.V., 
Manuchar N.V., Kreglinger Europe N.V., 
e.a.

Beide presentaties van deze RC Workshop 
staan op de BACD website www.bacd.be 
op de publieke site onder ResponsibleCare/
RC Documenten.

In dit nummer:
• President’s Corner

• Responsible Care audit voor 
KMO’ s

• Chemic Reporter

• Gevaarlijke mengsels:  
31 mei 2015

• Indices of Performance 2013

• Dit is een productiviteitscrisis

• Geassocieerde leden: Promens

• Weekend van de Chemie,  
26 en 27 september 2014



More Value Through Distribution

GEVAARLIJKE MENGSELS:  
31 MEI 2015 
EEN NIET TE MISSEN DEFINITIEVE  
VERANDERING _________________________

Over iets meer dan 6 maanden moeten alle gevaarlijke 
mengsels die men op de markt brengt, ingedeeld, geëtiketteerd 
en verpakt worden volgens de CLP-verordening (EC) 
1272/2008! Als producenten, “formuleerders”, distributeurs, 
“downstreamgebruikers”, … van gevaarlijke mengsels gaat 
dit ons allemaal aan.

Waarover gaat het? Vanaf 1 juni 2015 zullen de Richtlijnen 
voor Gevaarlijke Stoffen en Preparaten “niet langer bestaan”! 
Gedaan dan met die oranje pictogrammen, R-gevaarzinnen 
en veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen). Dat is trouwens 
vandaag (sinds juni 2012) reeds het geval voor gevaarlijke 
stoffen. Dit alles wordt vervangen door de elementen 
van de CLP -verordening: ruitvormige pictogrammen, 
gevaaraanduidingen (“H-zinnen”) en voorzorgsmaatregelen 
(“P-zinnen”).

Alle preparaten? Niet echt: het gaat meer bepaald over 
mengsels die vanaf 1 juni 2015 op de markt worden gebracht. 
De wetgever staat ons nog een overgangsperiode van twee 
jaar toe, tot 1 juni 2017, om productvoorraden te kunnen 
afzetten die op deze datum reeds op de markt (“in de rekken”), 
verpakt en geëtiketteerd zijn volgens de oude Richtlijn.

Wat betekent dit in de praktijk? Net als voor stoffen 
(reeds!) twee jaar geleden, houdt de omschakeling naar de 
CLP-verordening voor gevaarlijke mengsels de facto een 
herziening van hun indeling in, op basis van criteria die in 
de CLP-verordening zijn vastgelegd voor fysieke, sanitaire en 
milieugevaren. Dat kan vooral moeilijk blijken voor mengsels 
en vraagt tijd. Daarom drijft het ECHA, en de sector in het 
algemeen, nu zijn inspanningen, waarschuwingen, informatie 
en opleidingen over dit onderwerp op. Er valt geen tijd te 
verliezen. 

Dit heeft niet alleen gevolgen voor de 
veiligheidsinformatiebladen (SDS) en etiketten, maar ook 
voor de verpakkingen. Alles moet herzien en/of vervangen 
worden!! Wij zijn a priori allemaal “verantwoordelijk”, 
ongeacht onze bedrijfssector (pesticiden, biociden, 
cosmetica, detergenten, verven, meststoffen, opslag, 
transport, beheer van gevaarlijk afval, enz.) en plaats in de 
toeleveringsketen. De pesticidensector doet er trouwens goed 

     
  CHEMIC
     REPORTER
 Agenda BACD Vergaderingen
 14 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie 2015
 25 februari Technische Commissievergadering
 18 maart Ledenvergadering met lunch causerie
 20 mei  Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering
   der Leden 
 25-26 september   Weekend van de Chemie 
 24 november  Bedrijfsbezoek La Lorraine 
 9 december Ledenvergadering met lunch causerie
 13 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie 2016

  Optimalisatie Website BACD
 Constant proberen wij onze diensten naar de leden toe te 

verbeteren. Zo hebben wij recent een aantal aanpassingen 
doorgevoerd aan de website van de BACD, zoals:
• Voor de inschrijvingen op onze vergaderingen kunt U 

zich via een inschrijvingsknop registreren waarbij U 
dan ook kunt zien wie zich reeds heeft ingeschreven. U 
krijgt dan automatisch een bevestigingsmail.

• In de Ledenhoek kunt U in de rubriek Nieuws de 
nieuwsbrieven opzoeken via een aantal filters, zodat dit 
op een snellere manier kan gebeuren.

• De verslagen van vergaderingen worden allemaal 
verzameld onder één knop: “Verslagen”.

• Onder “Fotoalbums” zullen foto’ s per event te bekijken 
zijn.

  Seminarie “Logistiek in de Chemie : Veilig, Duurzaam 
en Efficiënt”

 Op 25 maart 2015 organiseren VOKA, essenscia en 
Cefic in samenwerking met de BACD een seminarie over 
“Logistiek in de Chemie: Veilig, Duurzaam en Efficient” in 
het LITC (Logistics Innovation & Training Center van Nike). 

 Het programma is gebaseerd op drie peilers, namelijk: 
Veiligheid, Duurzaamheid en Operationele Efficiëntie.

 Uitnodiging en gedetailleerd programma worden U 
binnenkort opgestuurd.

  Nieuwe Leden
 Sinds het verschijnen van onze laatste Chemic News, 

mocht de BACD volgende nieuwe geassocieerde leden 
verwelkomen:
• Eurikas BVBA verleent oplossingen en beschikt over 

partnerships in de Specialty Chemical Industry.
 Zie website: www.eurikas.com
• H.Essers, Transport en Logistiek bedrijf voor de 

sectoren chemie, pharmaceutica en hoogwaardige 
goederen.

 Zie website: www.essers.com
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aan om de homologatiehouders ruim op voorhand om een 
etiketteringsvoorstel volgens de CLP-verordening te vragen, 
zodat de certificaten uiterlijk op 31 mei 2015 kunnen worden 
geüpdatet. Anders mogen die producten niet meer op de 
markt worden gebracht…

Dit is niets nieuws…: de CLP-verordening is trouwens van 
kracht sinds 1 december 2010. Vanaf dan was het voor 
producenten van gevaarlijke mengsels mogelijk om, vooraf 
en vrijwillig, reeds een CLP-etikettering aan te vragen en hun 
veiligheidsinformatiebladen aan te passen aan de regels die 
in de Verordening (EU) 453/2010 zijn vastgelegd. Zij zijn dus 
reeds klaar voor de omschakeling in juni 2015…

Maar hoe zit het met de anderen? Naargelang van uw plaats in 
de toeleveringsketen is het hoog tijd om u ervan te verzekeren 
dat alles wettelijk klaar zal zijn voor de bewuste datum van 
1 juni 2015. Daartoe stelt de CEFIC (European Chemical 
Industry Council) een actieplan met 10 punten voor:

1. Controleer het productetiket (pictogrammen, risicozinnen, 
gevaren)

2. Controleer het veiligheidsinformatieblad (en in het 
bijzonder deel 2)

3. Contacteer de leverancier in geval van vragen (de 
voorgestelde indeling en etikettering mag worden gebruikt 
als u de samenstelling van het mengsel niet wijzigt);

4. Contacteer uw vakvereniging (BACD…) en/of sectoriële 
organisatie;

5. Contacteer de helpdesk;
6. Raadpleeg de gidsen van het ECHA, FAQ, fiches, helpdesk;
7. Raadpleeg de “C&L-inventaris” op de website van het 

ECHA waar u te weten kunt komen hoe een stof ingedeeld 
is en of ze een geharmoniseerde indeling heeft;

8. Pas de geharmoniseerde indeling van stoffen toe, indien 
vereist (verplicht!);

9. Vermeld de stoffen uit de C&L-inventaris (één maand na 
het op de markt brengen)

10. Breng de antigifcentra op de hoogte van de bestanddelen 
van uw mengsel;

Voor meer informatie:
http://echa.europa.eu/web/guest/clp-2015
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/
events/index_en.htm#h2-1
http://echa.europa.eu/documents/10162/13556/echa_clp_
leaflet_fr.pdf
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/classification
https://www.youtube.com/watch?v=I2Db5tFK0WQ

Alain Berthet – Kreglinger Europe N.V.
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INDICES OF PERFORMANCE 2013 __________

De chemische sector heeft een belangrijke impact op het 
leefmilieu, de veiligheid en de gezondheid. Ook distributeurs 
van chemische producten kunnen hun steentje hiertoe 
bijdragen. Responsible Care is een filosofie die aan de hand 
van acht basisprincipes een leidraad geeft tot een duurzaam 
en verantwoord beleid in de chemische industrie. De BACD 
streeft naar een volledige integratie van deze principes bij zijn 
leden. 

De 5 stappen van Responsible Care
Een eerste stap tot Responsible Care is de formele verbintenis 
van de directie om zich te engageren tot het programma. 
Daarnaast wordt er binnen het bedrijf een Coördinator 
aangeduid om het programma te implementeren en te beheren. 
Alle leden van de BACD hebben deze eerste twee stappen 
genomen. 

Als derde punt dient op regelmatige basis een validatie van 
het programma te worden uitgevoerd door een onafhankelijke 
partij. Deze Third Party Validation (TPV) kan gebeuren door 
een ESAD assessment. In de afgelopen drie jaar heeft 21% van 
de leden een ESAD asssessment laten uitvoeren binnen zijn 
bedrijf. Daartegenover zijn 54% van de leden in het bezit van 
één of meerdere kwaliteitscertificaten. Voor de leden met een 
geldig ISO 9001, ISO 14001 en/of OHSAS 18001 certificaat 
werd in samenwerking met SGS een alternatieve validatie 
opgezet op basis van de self assessment. Hiermee wil de 
BACD tegemoet komen aan de vraag van KMO’s naar een meer 
praktische maar correcte invulling van de TPV. Het programma 
werd voorgesteld op de RC workshop van november 2014. 
Meer informatie hierover kan bekomen worden bij het BACD 
secretariaat.

De vragenlijst over de Indices of Performance (IoP’s) is een 
vierde stap waaraan bedrijven moeten voldoen. Voor de 
statistieken van 2013 ontving de BACD 15 antwoorden, goed 
voor 54% van de leden (figuur 1). Dit geeft uiteraard een 
vertekend beeld van de situtatie bij de Belgische distributeurs 
en we roepen dan ook iedereen op om voor volgend jaar een 
inspanning te doen om dit te verbeteren. 

Een laatste stap is het opzetten van een verbeterplan. Op basis 
van de TPV en de IoP’s wordt verwacht dat bedrijven een plan 
maken om hun prestaties te verbeteren en de integratie van 
Responsible Care te verhogen. Alle respondenten van de IoP’s 
geven aan dat ze over een verbeterplan beschikken. Op de 
RC workshop hebben 10 leden hun verbeteracties van 2014 
voorgesteld alsook hun plannen voor 2015. 

Resultaten 2013
Op basis van de statistieken die werden verzameld bij de 
rondvraag begin 2014, blijkt dat de implementatie van het RC 
programma vrij hoog is. Binnen de Belgische distributiesector 
vertegenwoordigen zij 74 % van de omzet, 82% van de 
werknemers en 66% van de sites (figuur 2). Deze cijfers zijn 
vergelijkbaar met de afgelopen jaren en liggen iets boven het 
Europese gemiddelde van 65,28 %. 

Eén van de uiteindelijke doelstellingen van Responsible Care 
is het verminderen van het aantal ongevallen en incidenten. 
De evolutie hiervan is terug te vinden in figuur 3. Het aantal 
incidenten tijdens transport en het laden en lossen daalt sinds 
2011 tot 4 incidenten in 2013. Daarentegen zijn het aantal 
incidenten on site sinds 2011 sterk gestegen tot 33 in 2013. 
Dit komt ook terug in de Lost Time Injury rate. Dit is een maat 
voor het aantal incidenten met werkverlet van 3 of meer dagen 
ten opzichte van het aantal gewerkte uren.  

Als laatste puntje is bekeken hoeveel afval er geproduceerd werd door de distributiebedrijven. Voor 
2013 werd 1558 ton afval afgevoerd, waarvan 630 ton gevaarlijk afval. Ten opzichte van het 
verkochte volume geeft dit 0,06 %. Figuur 5 toont de evolutie hiervan in de afgelopen jaren. 
 
Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we concluderen dat Responsible Care behoorlijk 
geïmplementeerd is in de Belgische distributiesector.  Er is echter nog heel wat ruimte tot 
verbetering. Zo moet het aantal respondenten van de IoP’s naar omhoog gebracht worden en dient 
de nodige aandacht geschonken te worden aan de veiligheid om het aantal incidenten terug te 
dringen. De BACD roept al haar leden op om hieraan mee te werken en om van de Belgische 
distributie een een veilige, verantwoorde en duurzame sector te maken.  
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 GEASSOCIEERDE LEDEN: PROMENS ____________

Promens is een toonaangevende, wereldwijde speler in 
innovatieve kunststofverwerking, voor voeding en chemie, 
voor cosmetica en farmacie. Als kunststofverwerker streven 
we ernaar dat onze producten vernieuwend en betrouwbaar  
zijn in de markt, en maken zo onze slogan “shaping plastics 
beyond the obvious” elke dag waar.

De productiesite in Eke werd opgericht eind jaren 70 en 
was destijds een pionier te noemen voor UN-gekeurde 
kunststofverpakkingen. Vanuit Eke werd heel Europa beleverd.  
Vandaag telt Promens maar liefst 45 productiesites. De groep 
beschikt over een uitgebreid netwerk in Europa, elk bedrijf met 
zijn eigen specialiteiten. Hierdoor zijn we in de mogelijkheid 
te produceren in de nabijheid van elke klant. Met de recent 
opgerichte en verder uit te breiden “Promens Parks” bieden we 
een oplossing voor een verdere mondialisering van bedrijven.  
Door gebruik te maken van multisource productiefaciliteiten in 
China, Indonesië, Brazilië en Amerika zullen wij onze klanten 
wereldwijd volgen op een kostefficiënte manier. 

Promens heeft in de loop der jaren een uitgebreide range aan 
chemische verpakkingen opgebouwd en met succes op de 
markt geïntroduceerd. Kwalitatieve multiway IBC’s, jerrycans, 
flessen, potten en politainers vormen  de basis van onze 
klantenrelaties. Promens  Deventer, Nederland (multiway IBC’s) 
en Promens  Eke, België (1 L t.e.m 60 L) focussen duidelijk op 
de chemische sector . De meeste van onze  verpakkingen zijn 
dan ook UN-gekeurd en voldoen aan de wetgeving  voor  ADR,  
RID en  IMGD voor transport van gevaarlijke goederen.  In deze 
sector maken we elke dag het verschil doordat we “chemische 
verpakkingen” leveren en geen gewone “standaardbussen”. 
Wat is het verschil? Vraag dit gerust even aan onze klanten 
welke er dagelijks chemische producten in verpakken en op 
onze producten rekenen!

Persmededeling  d.d.  27 November 2014:
RPC heeft een bindend bod uitgebracht op de aandelen van 
Promens Group AS en alle dochterbedrijven (Promens).  
Details hiervan zijn terug te vinden op de websites :
www.promens.com  -  www.rpc-group.com

Deze is gestegen tot 8,3 in 2013 en komt daarmee boven 
het Europese gemiddelde van 5,47 dat de FECC heeft 
bekendgemaakt (figuur 4). Dit is geen goede zaak en wordt 
vanuit de BACD nauwlettend gevolgd. De BACD vraagt daarom 
om ieder incident te melden aan het secretariaat. Deze 
kunnen anoniem besproken worden op de driemaandelijkse 
commissievergadering met als doel correctieve en preventieve 
maatregelen vast te stellen om soortgelijke voorvallen te 
voorkomen. 

Als laatste puntje is bekeken hoeveel afval er geproduceerd 
werd door de distributiebedrijven. Voor 2013 werd 1558 ton 
afval afgevoerd, waarvan 630 ton gevaarlijk afval. Ten opzichte 
van het verkochte volume geeft dit 0,06 %. Figuur 5 toont de 
evolutie hiervan in de afgelopen jaren.

Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we concluderen 
dat Responsible Care behoorlijk geïmplementeerd is in de 
Belgische distributiesector.  Er is echter nog heel wat ruimte 
tot verbetering. Zo moet het aantal respondenten van de IoP’s 
naar omhoog gebracht worden en dient de nodige aandacht 
geschonken te worden aan de veiligheid om het aantal 
incidenten terug te dringen. De BACD roept al haar leden op 
om hieraan mee te werken en om van de Belgische distributie 
een een veilige, verantwoorde en duurzame sector te maken. 
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DIT IS EEN PRODUCTIVITEITSCRISIS _______

Het groeipotentieel van Westerse economieën kreeg door de 
financiële crisis rake klappen. Een Japans doemscenario van 
langdurige stagnatie komt steeds dichterbij. Maar misschien 
is dit geen toeval. Deze crisis is niet conjunctureel maar 
structureel. Tekenend is dat onze productiviteitsgroei volledig 
tot stilstand is gekomen. Feitelijk heeft de crisis een reeds 
lang geleden ingezette dalende trend alleen maar versneld. 
Het begrip systeemcrisis is dan ook op zijn plaats. 

Productiviteit
Welvaart per capita stijgt volgens het ritme van de productiviteit 
van de werkende bevolking. Eigenlijk is dat laatste het enige 
wat er echt om doet. We worden maar pas rijker als het bbp 
per capita toeneemt en die stijging komt volledig toe aan de 
productiviteitsevolutie. Helaas, zijn Westerse economieën 
vandaag op een punt gekomen waar die productiviteitswinsten 
volledig dreigen weg te vallen. Ook Duitsland ontsnapt niet 
aan die trend, maar dat is slechts een magere troost. Want 
het Belgische groeipotentieel boerde sneller achteruit en sinds 
enkele jaren is onze productiviteitsgroei zelfs negatief. Per 
hoofd van de bevolking zijn we aldus minder rijk geworden. 

Voor een kleine open economie kan deze evolutie niet los 
gekoppeld worden van het concurrentievermogen. Op dat 
punt wegen onze structurele zwaktes zwaar door: hoge 

Bron: VKW Metena (Oeso-data)

loonkosten, onzekere en dure elektriciteitsvoorziening, fiscale 
en administratieve onzekerheden,… . De regelzucht van 
een veel te groot en complex administratief apparaat fnuikt 
creativiteit en vooruitgang. Mogelijks verklaart dit ook waarom 
de Belgische export weinig is gefocust op snel groeiende 
opkomende markten en onze industrie te veel gespecialiseerd 
is in bedrijfstakken die ook op Europees niveau een zwak 
groeipatroon vertonen. 

Digitale revolutie
Deze zwaktes zijn gekend maar een evolutie die we 
eveneens in het oog dienen te houden, is de achteruitgang 
van technologische en ICT-gerelateerde sectoren. Ondanks 
de aanwezigheid van heel wat beloftevolle jonge alsook 
gevestigde bedrijven – waarvan sommigen internationale 
parels zijn – kende ons land een te grote desindustrialisering. 
Bijgaande figuur vergelijkt de evolutie van de toegevoegde 
waarde (in volume) met het aantal gewerkte uren voor 
een aantal sectoren in de periode 2000-2011. De omvang 
van de bollen is evenredig met de toegevoegde waarde in 
2011. Gemeten in volume, verloor de deelsector ‘Computer, 
elektronica en optica’ meer dan de helft van haar toegevoegde 
waarde. Een daling van het arbeidsvolume in gewerkte uren 
kon niet uitblijven. Daartegenover staat nochtans een enorme 
expansie van de sector ‘IT en informaticadiensten’. Idem voor 
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de telecom. Dat we zelf geen pc’s of smartphones produceren 
is wellicht geen verrassing. Maar dat we ook in andere 
hoogtechnologische sectoren veel terrein verloren is minder 
evident. ‘Elektrische uitrusting’ en ‘Machines’ konden niet 
aanknopen bij een stijgende wereldvraag. Opvallend is ook 
de achteruitgang van de basischemie. Daartegenover staat 
een groei van de pharma. Die produceerde met 25% meer 
arbeidsvolume 55% meer toegevoegde waarde wat wijst op 
een enorme productiviteitsverbetering. 

Onze afwezigheid op het vlak van ICT en technologische 
hardware is minder onschuldig dan ze misschien op het eerste 
zicht lijkt. Internationaal onderzoek wijst uit dat de bijdrage 
van ICT tot de productiviteitsgroei steeds belangrijker wordt. 
Gelukkig worden de productiviteitswinsten steeds minder 
door de productie van ICT zelf gerealiseerd en dus steeds 
meer door ICT-investeringen in bedrijven die zelf geen ICT 
produceren. Toekomstige efficiëntiewinsten moeten vooral 
gezocht worden in sectoren die gebruik kunnen maken van 
digitale platformen en hun business modellen in die richting 
bijsturen. Uit tal van strategische toekomstverkenningen 
die het VKW bij verschillende bedrijven het afgelopen jaar 
mocht inleiden, is inderdaad gebleken dat de ‘disruptieve’ 
krachten van digitalisering nog te vaak worden onderschat. 
Vooral waar organisaties hun platformen op elkaar kunnen 
aansluiten – niet in het minst rechtstreeks met de klanten – 
liggen grote winsten in het verschiet. De gevolgen voor de 
‘bottom line’ maar ook de productiviteit van organisaties zijn 
niet te overzien. 

Innovatie
Ons land is zeker geen innovatiewoestijn. Bijna 2/3de van onze 
bedrijven zijn op één of andere manier bezig met innovatie. 
Daarmee doen we binnen de EU iets minder goed dan Duitsland 
en Zwitserland die deze ranglijst aanvoeren. Ook tot de besten 
behoren we op het vlak van internationale co-patentering en 
wetenschappelijke publicaties in tijdschriften. Toch zijn er 
heel wat pijnpunten zoals de relatief lage penetratiegraad 
van draadloos internet en informaticanetwerken. Hoewel 
overheden reeds meer dan een decennium beloven de 
publieke uitgaven voor R&D op te trekken, blijven we op 
achtervolgen aangewezen. Tekenend is wellicht ook dat 
het aantal bedrijven dat minder dan vijf jaar oud is, weinig 
patenten aanvraagt. Dat is de keerzijde van het feit dat (te?) 
veel innovatie-inspanningen geconcentreerd zitten bij enkele 
grote door het buitenland gecontroleerde bedrijven. 

Een beleidsagenda
We zullen aldus een omgeving moeten creëren waarin ook 
kmo’s worden aangezet tot samenwerking en kennisdeling. 
Ook moet de snelheid van het ‘vermarkten’ worden 

opgedreven. Vandaag gaat in de media veel aandacht naar 
monetaire en budgettaire beleidskwesties maar het wordt 
hoog tijd dat we grondig gaan nadenken over structurele 
hervormingen die zo’n creatieve en innovatieve omgeving 
helpen creëren. Enkele voorbeelden die fris in het geheugen 
liggen, betreffen de uitwerking van een kader voor het uittesten 
van de zelfrijdende Google-car alsook het reguleren van de 
Uber-taxidienst. Maar er liggen veel meer technologische 
doorbraken in het verschiet. Van de digitalisering hebben we 
nog maar het begin gezien. Vraag is of onze overheid flexibel 
genoeg is om de regelgeving snel genoeg aan te passen 
zodoende we deze productiviteitsgolf niet aan onze neus zien 
voorbij gaan. Dat vraagt om de afbouw van administratieve 
lasten en het wegnemen van hordes voor potentiële 
toetreders tot nieuwe en bestaande markten. Vandaag blijven 
te veel sectoren afgeschermd van concurrentie. Dat werkt 
niet alleen prijsverhogend maar fnuikt productiviteitsgroei 
die resources kan vrijmaken die elders in de economie veel 
productiever kunnen worden aangewend. We denken hierbij 
ook aan het groot potentieel aan productiviteitsverbeteringen 
in tal van dienstensectoren waaronder ook de distributie en 
detailhandel. 

Om de boot van de digitalisering niet te missen moet er 
opnieuw geïnvesteerd worden in onze ICT-infrastructuur. 
Digitalisering kan echter ook niet voorbij aan onderwijs 
en permanente vorming. Dat (hoog) technologische 
onderwijsrichtingen en beroepen niet in de smaak vallen 
van onze jongeren is meer dan een detail. Onrechtstreeks 
ondermijnt dit de productiviteitswinsten voor de komende 
decennia. Er zal bijgevolg ook moeten geïnvesteerd worden in 
de onderwijsinfrastructuur en het aantrekkelijker maken van 
technologische vorming. 

Deze uitdagingen aangaan, vergt een omslag in onze 
mentaliteit, op alle niveaus. Niet alleen in de bedrijven en bij 
hun medewerkers, ook bij de ambtenarij en de politici van de 
verschillende regeringen die dit land rijk is. 

Geert Janssens 
Hoofdeconoom VKW
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Weekend van de Chemie, 26 en 27 september 2014

Het jaarlijkse weekend van de BACD vond dit jaar plaats 
in Mechelen en werd georganiseerd door Kreglinger. In 
het prachtige kader van Hotel Martin’s Patershof werden 
we na de lunch vergast op een uiteenzetting van Frédéric  
Deborsu rond de “Noord-Zuid relatie in België”. Met de 
resultaten van de federale regeringsonderhandelingen 
als achtergrond, werden de verschillen tussen Walen en 
Vlamingen nog eens in de verf gezet. De temperatuur in 
de zaal liep verder op en de meesten waren dringend toe 
aan wat beweging en frisse buitenlucht, om nog niet te 
spreken van een biertje.

Het weer was prachtig, dus we wandelden door Mechelen 
naar Brouwerij Het Anker. Sinds Karel de Stoute, 15de 
eeuw, wordt hier in Mechelen bier gebrouwen en deze 
traditie wordt nu al 5 generaties door de familie Van 
Breedam verder gezet. Sinds 2010 werd bovendien de 
whiskystokerij opgestart en sinds 2013 is de Carolus 
Single Malt beschikbaar op de markt. Zowel met het 
bier als met de whisky, werden al internationale prijzen 
behaald. Het galadiner werd dit jaar opgeluisterd door een 
wel heel vrolijke bende.

Bij het aperitief werden we opgewacht door notaris Mr. De 
Pelsmaecker die ons in het bijzijn van familie en verwanten 
op de hoogte stelde van de lugubere moord op de heer 
De Vocht. Het testament werd voorgelezen en van dan 
af was het de opdracht aan de genodigden van de BACD 
om tussen de hilarische karikaturen op zoek te gaan naar 
de dader. Het werd een onvergetelijke avond, waarbij de 
professionele acteurs en sommige BACD leden met ook 
wel enig acteertalent, werkelijk fantastisch waren.

De avond werd traditiegetrouw afgerond aan de bar. 
Zaterdag was de buitenlucht van Mechelen terug welkom 
en er was de keuze tussen een geleide stadswandeling 
of, voor de moedigen, de trappen nemen tot boven op 
de Sint-Romboutstoren. Het weekend werd afgerond 
met een lunch in Brasserie Het Anker, dit keer niet met 
aangepaste wijnen, maar met een selectie bieren uit 
de eigen brouwerij. Het was wederom een fantastisch 
weekend, waarbij ontzettend veel gelachen werd.  We 
danken dan ook de organisatie, Wim Arnouts en Jacques 
Declercq hiervoor en kijken al uit naar volgend jaar.


