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Voorwoord 

Als laatstejaarsstudenten van de opleiding Bachelor in Milieumanagement, schreven wij 

onze bachelorproef voor de koepelorganisatie van de chemische distributiesector. BACD of 

de Belgian Association of Chemical Distributors gaf ons de opdracht om een 

marktonderzoek naar duurzaamheid in de chemische distributiesector te doen en er een 

rapport over te schrijven. In dit rapport inventariseren we de kennis van zes onderzochte 

chemische distributiebedrijven en geven we de chemische distributiebedrijven 

aanbevelingen op vlak van duurzaam ondernemen. De kennis en de aanbevelingen 

betreffen de aspecten afval, mobiliteit, water, energie en milieucertificaten. 

Graag willen wij hierbij de mogelijkheid nemen om enkele personen bedanken, mede 

dankzij hen is dit project gerealiseerd. Eerst en vooral bedanken wij dhr. J. Meirlaen. Zijn 

begeleiding, ondersteuning en advies was een toegevoegde waarde voor dit project. 

 

Vervolgens willen wij onze opdrachtgever dhr. J. Declercq (secretaris generaal BACD) 

bedanken. We kenden een zeer aangename samenwerking, dankzij zijn hulp konden we dit 

project realiseren. 

 

Daarnaast danken wij nog de deelnemende bedrijven voor hun medewerking en het 

toevertrouwen van informatie dat diende als basis voor deze studie. 
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1 INLEIDING 
De chemische distributiesector is er zich van bewust dat milieu een belangrijke factor is dat 

ondernemingen dienen te integreren in hun bedrijfsvoering. Milieu is een aspect waar 

rekening mee wordt gehouden door middel van de toepassing van de milieuwetgeving. De 

toepassing van de milieuwetgeving is voor alle bedrijven verplicht. Bedrijven moeten 

voldoen aan de voorschriften en moeten produceren zonder de milieunormen te 

overschrijden. 

Het eerste deel van deze studie inventariseert de kennis op gebied van duurzaam 

ondernemen van zes bedrijven uit de chemische distributiesector. De bedrijven zijn zo 

gekozen dat zij een representatief beeld geven van de types bedrijven dat de chemische 

distributiesector kenmerkt. De onderzochte bedrijven zijn van het type commodities, 

specialities en productie, het type dat zich enkel richt op specialities en het type traders. 

Deze types worden toegelicht in het verdere verloop van de studie. 

Door een algemene grotere bewustwording functioneren deze bedrijven op een steeds 

efficiëntere en meer milieubewuste manier. Sommige bedrijven implementeren enkel de 

vereiste milieumaatregelen. Andere bedrijven gaan verder dan de milieuwetgeving en 

zoeken voortdurend naar nieuwe en efficiënte werkvormen. 

Het tweede deel van deze studie stelt aanbevelingen voor die verder gaan dan de loutere 

toepassing van de milieuwetgeving. De Belgische koepel van de chemische distributie wil 

duurzaam ondernemen stimuleren door de bedrijven deze aanbevelingen aan te reiken. 

Deze duurzame maatregelen kunnen de leden van de sector doorvoeren in hun 

bedrijfsvoering. 

Door de implementatie van de milieueffectieve maatregelen lopen de bedrijven voor op de 

wetgeving. Hierdoor bouwen zij niet alleen aan een groen imago, maar ook aan een 

algemene bewustwording van het personeel en zetten zij een belangrijke stap richting een 

milieuvriendelijke bedrijfsvoering. 
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2 METHODOLOGIE 
De studie bespreekt vijf belangrijke items die aan bod komen bij een duurzame 

bedrijfsvoering. De items zijn afval, mobiliteit, water, energie en milieucertificaten. De 

items werden gekozen in functie van de 3 P’s; people, planet en profit. Deze items zijn een 

selectie van items die ook besproken worden in de duurzaamheidstudie van Essencia. 

Essencia is de Belgische federatie van de chemische industrie. 

Deze studie bundelt de resultaten van het onderzoek naar deze items bij zes bedrijven van 

de chemische distributiesector. Het onderzoek is een inventarisatie van kennis van deze 

bedrijven. Ter voorbereiding werd er een interview opgesteld waarin de geselecteerde 

aspecten werden uitgediept. 

Vervolgens selecteerde de opdrachtgever zes bedrijven die een representatief beeld geven 

van de chemische distributiesector. De onderzochte bedrijven zijn van het type 

commodities, specialities en productie, het type dat zich enkel richt op specialities en het 

type traders. Deze onderverdeling komt steeds terug in het vervolg van deze studie. 

Via telefonisch contact werden er afspraken gemaakt met de bedrijven om een interview af 

te nemen en een rondleiding te krijgen op de site. Gedurende vijf weken brachten we de 

zes bedrijven een plaatsbezoek en namen we de interviews af. Na elk plaatsbezoek werd er 

een verslag opgemaakt van het interview. 

Wanneer alle interviews waren afgerond, werd de verkregen informatie overzichtelijk 

geïnventariseerd in een tabel. Vertrekkend vanuit die tabel werd de huidige situatie van de 

studie geschreven. Op basis van de huidige situatie kregen we zicht op waar de bedrijven 

geringe en waar de bedrijven vooruitstrevende maatregelen op vlak van duurzaam 

ondernemen doorvoeren. Die analyse vormde de uitvalsbasis voor het schrijven van de 

aanbevelingen. De aanbevelingen zijn maatregelen die kunnen getroffen worden door de 

bedrijven om meer vooruitstrevend te zijn op vlak van duurzaam ondernemen. 

Daarnaast werd er ook nog een investeringsanalyse opgemaakt die de terugverdientijd, het 

investeringsrendement, de netto huidige waarde en de interne rentabiliteit van 

zonnepanelen bespreekt. 
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3 RANDVOORWAARDEN 

3.1 Beschrijving van de sector 
In België fungeert de chemische distributiesector als tussenindustrie van de grote 

chemische bedrijven naar de kleinere afnemer. De sector telt 60 leden, zij voorzien werk 

voor 1.041 personen en verhandelen jaarlijks meer dan 2.800.000 ton producten. De sector 

heeft een omzet van meer dan 1.440 miljoen euro. 

In de chemische distributiesector worden drie types bedrijven onderscheiden: het type 

commodities, specialities en productie, het type dat zich enkel richt op specialities en het 

type traders. 

Commodity bedrijven worden gekenmerkt door een groot aanbod van producten. Zij kopen 

de producten aan in bulkverpakking. Deze producten zijn zuren en logen, solventen, en 

zouten en anorganische producten. De prijs van deze producten wordt internationaal 

bepaald door vraag en aanbod.  

Speciality bedrijven bieden producten aan met een specifiek karakter. Zij zijn nauwkeurig 

op de hoogte van de eigenschappen van de producten. De producten worden ingedeeld 

volgens de toepassingsindustrie. 

De trader bedrijven zijn bedrijven die een puur commerciële functie vervullen. Zij hebben 

geen eigen magazijnen en geen productie. De trader bedrijven importeren vaak vanuit het 

buitenland en exporteren vervolgens de producten in dezelfde verpakking. Zij concerteren 

zich op een beperkt aanbod van producten. Het zijn echte specialisten wat deze producten 

betreft. De onderzochte bedrijven zijn een selectie uit deze types bedrijven.  

De chemische distributiesector zorgt voor een toegevoegde waarde aan het product. Zij 

maken verdunningen, maken mengsels, vullen verpakkingen en etiketteren de producten. 

Daarnaast voorzien zij in het transport naar de kleinere afnemers. Meer en meer chemische 

distributiebedrijven besteden het transport van goederen uit, maar sommige firma’s 

beschikken ook nog over intern transport. Wanneer de bedrijven over vrachtwagens 

beschikken voldoen die uiteraard aan verschillende euronormen.  
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3.2 Mobiliteit 

3.2.1 Euronorm vrachtwagens 
Een euronorm is een emissienorm voor vrachtwagens of voor grote voertuigen binnen 

Europa. Deze normen worden jaarlijks strenger. Ondertussen is Euronorm 6 de meest 

recente en milieuvriendelijkste. Hoe hoger de Euronorm, hoe efficiënter de motor, dus hoe 

properder de uitstoot. De emissiestandaard is in het verloop der jaren al meerdere malen 

gewijzigd door de Europese Unie, dit van Euronorm 1 tot en met Euronorm 6. In de 

volgende tabel kan je de Europese emissieklassen vinden. 

 

Tabel 3.1: Emissiewaarden voor de verschillende Euronormen en hun implementatiedata volgens de testcyclus (IvDM 2014 )  

De vrachtwagens die voldoen aan de euronormen kunnen aan de hand van aangepaste 

additieven in combinatie met diesel bijvoorbeeld stikstofoxiden omzetten in elementaire 

stikstof en water en zo een schonere uitstoot bekomen. De bedrijven moeten hier zeker op 

inspelen als ze milieubewuster willen ondernemen.  

3.2.2 Fiscale aftrek bedrijfswagens 
Voor bedrijfswagens is sinds 2010 de fiscale aftrek gebaseerd op de CO2-uitstoot van de 

bedrijfswagens. 

CO2-uitstoot Diesel CO2-uitstoot Benzine 100% elektrisch Fiscale aftrek beperkt tot * 

  0 g 120% 

0 - 60 g 0 - 60 g  100% 

61 - 105 g 61 - 105 g  90% 

106 - 115 g 106 - 125 g  80% 

116 - 145 g 126 - 155 g  75% 

146 - 170 g 156 - 180 g  70% 

171 - 195 g 181 - 205 g  60% 

> 195 gram > 205 gram  50% 

Tabel3.2: fiscale aftrek bedrijfswagens (directlease, 2012)  
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3.2.3 Mobiliteitseffectenrapport 
Naast de CO2-uitstoot van de bedrijfswagens, zijn er naargelang de grootte van een bedrijf 

nog andere richtlijnen om de mobiliteit te toetsen. Deze betreffen het woon-werkverkeer 

dat een bedrijf genereert. Bepaalde bedrijven moeten een MOBER opstellen. Een MOBER is 

een mobiliteitseffectenrapport en is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. 

De ondergrens om een MOBER te moeten opstellen is: 

 Het bouwen van gebouwen of gebouwencomplexen voor handel, horeca, 

kantoorfuncties en diensten met een totale brutovloeroppervlakte (na de werken) 

van ten minste 7.500m², of het uitbreiden van dergelijke gebouwen waarbij de 

totale brutovloeroppervlakte deze drempel overschrijdt. 

 Het bouwen van gebouwen of gebouwencomplexen voor de vestiging van 

industrie, KMO en ambacht met een totale brutovloeroppervlakte na de 

werkzaamheden van ten minste 15.000m², of het uitbreiden van dergelijke 

gebouwen waarbij de totale brutovloeroppervlakte deze drempel overschrijdt. 

 Het aanleggen van ten minste 200 parkeerplaatsen, of het wijzigen van een 

bestaande parkeergelegenheid als het aantal parkeerplaatsen hierdoor de 200 

overschrijdt.  

Als deze grenswaarden overschreden worden door het bedrijf, dan is de opmaak van een 
MOBER verplicht. Indien dit niet het geval is, kan het bedrijf de mobiliteitstoets hanteren. 
D.m.v. deze mobiliteitstoets kan het bedrijf de knelpunten, effecten en maatregelen van 
een project in kaart brengen. Aan de hand van de mobiliteitstoets kan er achteraf worden 
beslist om al dan niet een MOBER te laten opmaken (ABO GROUP, 2014). 
 
Op basis van de resultaten van het MOBER of de mobiliteitstoets, kan het bedrijf een 
beleidsplan opmaken waarin maatregelen worden uitgewerkt om duurzame mobiliteit te 
bekomen. Het bedrijf kan ook een mobiliteitsenquête houden om een inzicht in de noden 
van de werknemers op vlak van woon-werkverkeer. Een voorbeeld van dergelijke enquête 
staat in bijlage. 
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3.3 Certificaten 
Wanneer de ondernemingen willen aantonen dat zij de veiligheid- en milieuvoorschriften 

hoog in het vaandel dragen, hebben zij hiervoor de nodige bewijsstukken nodig. Deze 

bewijsstukken vertalen zich naar certificaten. 

3.3.1 BACD-Responsible Care 
Dit certificaat krijgen de bedrijven als ze aan de volgende acht basisprincipes van het 

Europees Responsible Care Programma voldoen (BACD: Z.D.): 

 Wettelijke eisen: Handelen volgens alle wettelijke regelingen en relevante 
gedragscodes. 

 Risico Management: Al het mogelijke doen opdat de activiteiten binnen het bedrijf 

geen onnodige risico's met zich meebrengen voor werknemers, klanten, de 

samenleving of het milieu. 

 Beleid en Documentatie: Schriftelijke documentatie onderhouden van de 

bedrijfsactiviteiten en er zich van verzekeren dat het beleid inzake gezondheid, 

veiligheid en milieu voldoet aan de eisen van het Responsible Care-programma en 

integraal deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie. 

 Product Informatie: Relevante informatie betreffende gezondheid, veiligheid en 

milieu voorzien op producten en activiteiten naar werknemers, klanten en het 

publiek. 

 Opleiding - Training: Al het mogelijke doen opdat alle werknemers op de hoogte 

zijn van hun engagement naar Responsible Care en de nodige opleidingen voorzien 

om de doelstellingen naar gezondheid, veiligheid en milieu te kunnen realiseren. 

 Noodplan: Noodplannen opstellen en onderhouden. 

 Doorlopende Verbeteringen: Ernaar streven die activiteiten, die de kwaliteit van 

het eigen bedrijf verbeteren, te ondersteunen en het bewustzijn van alle 

betrokkenen inzake gezondheid, veiligheid en milieu in de bedrijfsvoering te 

ondersteunen. 

 Communicatie: De omgeving op de hoogte houden van de activiteiten van het 

bedrijf en reageren op eventuele bezorgdheid. 

Met dit certificaat gaan de ondernemingen een verbintenis aan met de BACD om het milieu 

te beschermen en veilig te ondernemen. Het is echter niet voldoende voor de bedrijven om 

enkel deze acht basisprincipes toe te passen. De BACD bepaalt nog enkele andere stappen 

die de ondernemingen moeten implementeren om het certificaat te bezitten: 

 Indices of performance/prestatie-indicatoren bijhouden en deze jaarlijks binnen de 

tijdslimieten aan de BACD rapporteren. 

 Een "Responsible Care Coördinator" aanstellen en registreren bij de BACD. 

 Het bedrijf beschikt over een geverifieerde Self Assessment of over een ESAD. 

 De bedrijven proberen de kwaliteit van de processen op het gebied van veiligheid, 

milieu en gezondheid te verbeteren. Daarvoor stellen ze een actieplan op waarin ze 

dit integreren.  

 De bedrijven zijn gebonden door een "commitment" met de BACD om de 

Responsible Care basisregels toe te passen. 
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3.3.2 ISO 9.001 
ISO staat voor "International Organization for Standardization", dit is een internationale 

organisatie die bepaalde vereisten en normen omtrent het bedrijfsgebeuren stelt indien de 

bedrijven de verschillende certificaten willen bemachtigen. Deze ISO is gericht op kwaliteit. 

De ondernemingen moeten kunnen aantonen dat ze de kwaliteit van hun diensten en 

producten opvolgen. Dit doen ze door een kwaliteitsmanagementsysteem te 

implementeren en op te volgen. Jaarlijks wordt dit systeem bijgestuurd zodat hun 

kwaliteitsmanagementsysteem in de juiste richting evolueert (ISO: 2014). 

3.3.3 ISO 14.001 
Deze ISO is gericht op het milieu, het is met andere woorden een milieuzorgsysteem en een 

milieurisico-analyse. De bedrijven die dit certificaat willen bezitten moeten kunnen 

aantonen dat ze de milieurisico's van hun bedrijfsprocessen beheersen en er alles aandoen 

om deze risico's te verminderen. Dit certificaat is toepasbaar voor heel de sector, behalve 

voor de ondernemingen die geen goederen opslaan. Het bezit van dit certificaat wordt 

aangemoedigd omdat dit een sterk signaal geeft naar de buitenwereld toe (ISO: 2014). 

3.3.4 ISO 22.000 
Deze ISO is een certificaat voor voedselveiligheid dat eisen en normen stelt die wereldwijd 

geaccepteerd worden. Dit certificaat behandelt allerlei normen, risico- analyses en 

veiligheidsmaatregelen voor elke vorm van verwerking en handel in de voedingssector (ISO: 

2014). 

3.3.5 GMP Food 
GMP betekent “Good Manufacturing Practice”. Dit is een kwaliteitsborgingsysteem voor de 

voedingssector, het is wettelijk verplicht voor bedrijven die aan handel doen in de 

voedingssector. Dit certificaat stelt bijvoorbeeld bepaalde eisen inzake 

aankoopvoorwaarden en -eisen voor aan de leverancier. HACCP wordt hier ook in verwerkt. 

3.3.6 GMP Feed 
Dit is een kwaliteitsborgingsysteem voor de dierenvoedingssector, het is wettelijk verplicht 

voor bedrijven die aan handel doen in de dierenvoedingssector. Dit certificaat stelt 

bijvoorbeeld bepaalde eisen inzake aankoopvoorwaarden en eisen voor de leverancier. 

HACCP wordt hier ook in verwerkt en heeft betrekking op veiligheid in de voedselketen. Dit 

gebeurt aan de hand van een gevarenanalyse die zich richt op bedrijfsprocessen en 

contaminatie zodat het bedrijf de risico's beter leert kennen en kan beheersen. Dit is 

wettelijk verplicht voor bedrijven die food- en feedproducten distribueren. 

3.3.7 GMP Farma 
Dit is een kwaliteitsborgingsysteem voor de farmaceutische sector. Dit certificaat is een 

soort van controlemechanisme bij de productie van farmaceutische producten.  
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3.3.8 Autocontrolegids Food en Feed 
Dit is puur wettelijk en wordt opgelegd door het federaal voedselagentschap. Als een 

bedrijf een nieuw product op de markt brengt dan moet het bedrijf hiervoor een “gids of 

handleiding” aanmaken. Wanneer een handleiding/gids omtrent een bepaald chemisch 

product ontbreekt, moet het bedrijf betalen aan het federaal voedselagentschap. Dan 

maakt het federaal voedselagentschap de handleiding aan zodat het product verhandeld 

kan worden. 

3.3.9 Fami-QS 
FAMI-QS is het kwaliteits- en veiligheidssysteem voor “Speciality Feed Ingredients” en hun 

mengsels. De FAMY-QS Code behandelt veiligheid, kwaliteit en naleving van de regelgeving 

van “Speciality Feed Ingredients” en hun mengsels door (Fami-QS: 2014): 

 Het minimaliseren van het risico dat onveilige “Speciality Feed Ingredients” en hun 

mengsels in de voeder- en voedselketen veroorzaken. Hiervoor wordt een operator 

ingevoerd of gehanteerd om de doelstellingen van de Diervoeder Hygiëne 

Verordening (183/2005/EG) te implementeren. 

 Het verstrekken van maatregelen die ervoor te zorgen dat aan andere wettelijke 

vereisten is voldaan. 

3.3.10 Lean and green 
Dit wordt opgesteld door Connekt, een studiebureau dat zicht richt op het omzetten van 

initiatieven en ideeën. Dit is een relatief nieuw certificaat, dat zijn oorsprong in Nederland 

vindt, maar tegenwoordig ook in België en de rest van Europa in opmars komt. Een groot 

deel van de multinationals en zelfs besturen (Havenbestuur Gent en Antwerpen 

bijvoorbeeld) hebben hier al op ingespeeld waardoor het certificaat wel al wat 

naambekendheid en gebruik in België en de rest van Europa heeft, maar dit moet en kan 

nog verbeterd worden. De doelstellingen van dit certificaat zijn: 

 De CO2-uitstoot van een onderneming te doen dalen, 

 De goederenstroom te bevorderen, 

 Het mobiliteitsproces duurzamer te maken, 

 Kosten te besparen, 

 Milieubelasting van de onderneming of het bestuur te reduceren, 

 Het imago van het bedrijf te vergroenen. 

 

Het bedrijf zal de huidige situatie in kaart brengen, en zo de knelpunten, mogelijkheden en 

opportuniteiten in kaart brengen en daar mogelijke actiepunten bij bedenken of opmaken 

om dit aan te pakken. 
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Deze actiepunten worden uitgewerkt in maatregelen, enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 Centralisatie van voorraadlocaties, magazijnen en distributiecentra (minder 

transport van goederen en personen) zodat de CO2-voetafdruk van de 

onderneming wordt verkleind, de supply-chain structuur en de goederenstroom 

van de onderneming bevorderd wordt, 

 Optimalisatie van de ordergrootte (enkele volle vrachten uitzenden, maar deze 

natuurlijk ook niet overbeladen), 

 Verandering van transportmodaliteit (wegverkeer vervangen in spoorverkeer = 

duurzamer!), 

 De bedrijven verbinden zich er toe om een duurzamere logistiek toe te passen en 

hun CO2-uitstoot te reduceren met 20% binnen de 5 jaar. 

 

Wanneer de ondernemingen een plan opstellen om hun CO2-uitstoot met 20 % te 

reduceren in 5 jaar tijd, en het kan onderbouwd worden, dan krijgen ze hiervoor de Lean 

And Green Award. Wanneer ze daadwerkelijk hun CO2-uitstoot met 20 % verminderen dan 

krijgen ze de Lean And Green Star wat een bewijs is naar de buitenwereld toe dat ze hun 

CO2-uitstoot verminderd hebben. Het predicaat Lean And Green Solution is ingevoerd om 

de bedrijven die een bijdrage geven aan de reductie van de CO2-uitstoot van de 

ondernemingen te belonen. 

Er bestaan 3 toepassingsgebieden voor het Lean And Green Certificaat: 

1. Lean And Green Logistics (goederenmobiliteit), 

2. Lean And Green Personal Mobility (personenmobiliteit), 

3. Lean And Green Barge (binnenvaart in de container supply chain). 

Dit is een zeer goed certificaat omtrent duurzaamheid, en hier kunnen de resterende 

bedrijven nog op inspelen. Om het certificaat effectief in handen te krijgen moet het bedrijf 

kunnen bewijzen aan Connekt en TNO dat de beoogde CO2-reductie in de vooropgestelde 

tijdsperiode is behaald. 

Voor het bedrijf dat over dit certificaat beschikte hebben de bovengenoemde maatregelen 

geleid tot een reductie van de CO2-uitstoot tot 86,41gram CO2 per kg in 2010 en 85,71gram 

CO2 per kg in 2012. De totale reductie van de CO2-uitstoot per 2012 in vergelijking met 2008 

is vastgesteld op 21,59%. Het bedrijf stelde en startte het actieprogramma op in 2009 via 

Connekt (in samenwerking met TNO; “een onafhankelijke kennisorganisatie die een schakel 

vormt in de kennisketen tussen de wetenschap enerzijds en bedrijven en organisaties 

anderzijds”). 

De ondernemingen kunnen het Lean And Green certificaat behalen door het 

intakeformulier op de site in te vullen en over te maken aan het Vlaams Instituut voor 

Logistiek. Deze instantie zal het intakeformulier moeten goedkeuren waarna de 

lidmaatschapsovereenkomst moet ondertekend worden. Indien dit gedaan is kan het 

bedrijf voor de Lean And Green Award gaan en kan het zich profileren als aspirant in de 

Lean And Green Community (Connekt Lean and Green: 2014). 
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3.3.11 HACCP 
HACCP staat voor “Hazard Analysis and Critical Control Points”. Dit is eigenlijk geen 

certificaat, maar een analyse gemaakt in verband met de interne controle op de 

voedselveiligheid. Het is een gevarenanalyse waarin de procesgevaren en de gevaren voor 

contaminatie worden beschreven zodat de risico’s kunnen beheerst worden. Dit is wettelijk 

verplicht voor Food en Feed distributeurs (FOD volksgezondheid, veiligheid van de 

voedselketen en leefmilieu: 2010). 

3.3.12 FSSC 
FSSC staat voor "Food Safety System Certification" en zal in de toekomst de richtlijn HACCP 

vervangen (veiligheid in de voedselketen). Het is een verhoogde norm die als standaard in 

de voedselketen wordt gebruikt. Dit certificaat heeft betrekking op klanten en leveranciers 

en gaat over de voedselveiligheid, risico-analyse, … . Er is maar een klein verschil tussen ISO 

22.000 en FSSC. FSSC is namelijk een strengere vorm van ISO 22.000 omdat het 

basisvoorwaardenprogramma van dit certificaat vast ligt(“ISO 22002-1 Prerequisite 

programmes on food safety – Part 1: Food manufacturing”) en strenger is dan andere 

basisvoorwaardenprogramma’s (Food Safety System Certification: 2014). 

3.3.13 ESAD 
ESAD staat voor “European Single Assessment Document” en is niet echt een certificaat. 

Het is een (interne) audit voor kwaliteit en veiligheid en heeft meer betrekking op de 

(chemische) producenten. Het is een contract tussen de producent en distributeur waarin 

in soort van vragenlijst verwerkt is die betrekking heeft op veiligheid in de sector, het milieu 

en voor de arbeiders op de werkvloer. De bedrijven die over dit controlemiddel beschikken 

hebben altijd het BACD Responsible Care Certificaat (FECC: 2014). 

3.3.14 SQAS 
SQAS is een beoordelingssysteem voor transporteurs. Het bekijkt of de dienstverlener 

voldoet aan de eisen met betrekking tot kwaliteit, organisatie, veiligheid en milieu. Op basis 

van SQAS kan een bedrijf een transporteur screenen op vlak van de bovengenoemde 

aspecten(Cefic: 2014). 
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3.4 Afval 
De bedrijven zijn ingedeeld naar de opslag van chemische of gevaarlijke producten. De 

bedrijven zijn klasse 1 of 2. Drie van de onderzochte bedrijven vallen onder de toepassing 

van de Europese Seveso II-richtlijn. Een onderneming valt onder deze richtlijn vanaf dat zij 

een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen opslaat. De Seveso-bedrijven en de bedrijven 

van milieuklasse 1 zijn verplicht om jaarlijks een milieuverslag op te maken. 

Naast de verplichting om een milieujaarverslag te maken, vallen de bedrijven die 

verpakkingsmaterialen vullen, gebruiken en hergebruiken onder de wettelijke voorschriften 

van Val-I-Pac. Val-I-Pac centraliseert de gegevens van verpakkers en ontpakkers. Deze 

gegevens worden dan doorgestuurd naar de interregionale verpakkingscommisie (IVC). 

Daarnaast biedt Val-I-Pac ook nog premies voor wie een goed afvalbeleid wil doorvoeren.  

3.4.1 Val-I-Pac 
3.4.1.1 Wettelijke verplichtingen 

Alle bedrijven die verpakkingsafval hebben moeten een aangifte doen bij Val-I-Pac en 

moeten de verplichtingen inzake verpakkingsafval nakomen. Elk bedrijf dat 

verpakkingsafval heeft valt onder het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en 

het beheer van verpakkingsafval. Dit samenwerkingsakkoord legt de bedrijven de volgende 

verplichten op: 

 De preventieplicht;  

 De terugnameplicht; 

 De informatieplicht. 

3.4.1.1.1 Preventieplicht 

In de eerste plaats moet het bedrijf zoveel mogelijk verpakkingsafval voorkomen. Om aan 

de preventieplicht te voldoen, moet elk bedrijf dat verantwoordelijk is voor meer dan 300 

ton verpakkingsafval per jaar of elk bedrijf dat voor meer dan 100 ton producten heeft 

verpakt in België en op de Belgische markt bracht, een 3-jaarlijks preventieplan opstellen en 

in dienen bij de IVC, de interregionale verpakkingscommissie. 
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3.4.1.1.2 Terugnameplicht 

Om aan de terugnameplicht te voldoen, moet elk bedrijf voor de verpakkingen die het op 

de Belgische markt bracht de percentages van recyclage en nuttige toepassing behalen. 

Deze percentages zijn als volgt vastgelegd: 

Nuttige toepassing 85% 

Recyclage 80% 

Recyclage papier/karton 60% 

Recyclage kunststof 30% 

Recyclage hout 15% 

Recyclage metaal 50% 

Recyclage glas 60% 

Tabel3.3: nuttige toepassing afval (VAL-I-PAC, 2014) 

Onder nuttige toepassing valt recyclage en energetische valorisatie, met andere woorden 

het verbranden van het afval met energierecuperatie. Ondernemingen die voor minder dan 

300 kg verpakkingsverantwoordelijk zijn, moeten niet voldoen aan de terugnameplicht. 

3.4.1.1.3 Informatieplicht 

Om aan de informatieplicht te voldoen, moet elk bedrijf dat verpakkingsverantwoordelijk is 

de IVC jaarlijks op de hoogte stellen van de behaalde percentages recyclage/nuttige 

toepassing, de hoeveelheid verpakking waarvoor het verantwoordelijk is en de manier 

waarop het de terugnameplicht vervult. 

3.4.1.2 Premies 

De bedrijven die inspanningen leveren om het verpakkingsafval te sorteren, kunnen 

financiële steun krijgen van Val-I-Pac. De premies worden onderverdeeld in 2 soorten: 

 het recyclageforfait; 

 het containerforfait.  

3.4.1.2.1 Recyclageforfait 

Het recyclageforfait stimuleert de recyclage van kunststof en verpakkingshout. Val-I-Pac 

biedt een vast bedrag per ton ingezameld en gerecycleerd materiaal. Hieronder staan de 

bedragen in detail: 

Plastic verpakkingsafval (bv. wikkelfolie) 35 euro/ton 

Houten verpakkingsafval (bv. paletten) 10 euro/ton 

Tabel 3.4: Recyclageforfait (VAL-I-PAC, 2014) 
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3.4.1.2.2 Containerforfait 

Het containerforfait stimuleert het sorteren van afval. Het is een financiële tussenkomst in 

de huurkost van de containers die het bedrijf laat plaatsen om het afval te kunnen sorteren. 

Bovendien is het containerforfait cumuleerbaar met het recyclageforfait. Hieronder staat 

de tussenkomst in detail: 

Containers  

Grote rolcontainer (1000 liter tot 8m³) 80 euro/jaar 

Kleine rolcontainer (660 tot 999 liter) 60 euro/jaar 

Afzetcontainer (>8m³) 100 euro/jaar 

Zakken 

Zakken voor plastic folie  200 liter 0,50 euro per zak (max. 500 zakken per 

site/jaar) 

Zakken voor piepschuim  500 liter 0,50 euro per zak 

Andere  

Plastic bak (500 tot 680 liter) 20 euro per jaar 

Inzamelbak gevaarlijk afval (680 tot 800 

liter) 

60 euro per jaar 

Tabel 3.5: containerforfait (VAL-I-PAC, 2014) 

3.5 Water 
Om te voldoen aan de wettelijke bepalingen bij nieuwbouw of herbouw van gebouwen 

groter dan 100m², is de plaatsing van hemelwaterputten verplicht. Bedrijven zijn dan 

verplicht het hemelwater te capteren. Het hemelwater kan nuttig worden toegepast of 

vertraagd worden geïnfiltreerd. 

3.5.1 Hemelwaterverordening 
Een vergunning of melding voor de bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte 

constructie of de aanleg, heraanleg of uitbreiding van verhardingen kan alleen verleend 

worden of verricht worden voor zover voorzien is in de plaatsing van een 

infiltratievoorziening volgens de bepalingen van dit besluit behalve als het goed kleiner is 

dan 250 vierkante meter (Hemelwaterverordening, 2013) 

Het volume van de hemelwaterputten staat in verhouding met de totale dakoppervlakte. 

Het volume bedraagt minimaal 50 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte. De 

maximale inhoud van de hemelwaterput bedraagt 10 000 liter, tenzij het bedrijf kan 

aantonen dat een groter gebruik nuttig zal worden toegepast. 
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Om het gebruik van hemelwater mogelijk te maken, dienen de putten te worden uitgerust 

met de nodige pompinstallatie of meerdere aftappunten. De hemelwaterput moet voorzien 

zijn van een noodoverloop die aangesloten is op een infiltratievoorziening of een 

buffervoorziening. 

Wanneer het bedrijf bij nieuwbouw of herbouw van een constructie opteert om een 

groendak te plaatsen, moet er geen hemelwaterput worden voorzien. Wanneer een deel 

van het dak als groendak wordt aangelegd, moet die oppervlakte niet worden 

meegerekend in de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput. 

Meer informatie is te vinden op de volgende site: 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Verordenin

gen/verordeninghemelwater2013.  

  

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Verordeningen/verordeninghemelwater2013
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Verordeningen/verordeninghemelwater2013
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4 DE HUIDIGE SITUATIE 
De huidige situatie is een overzicht van informatie gebaseerd op feiten en cijfers die de zes 

deelnemende bedrijven aanreikten. De duurzame maatregelen die onder dit onderdeel 

worden beschreven, zijn een bundeling van de reeds getroffen maatregelen van de 

onderzochte bedrijven. 

4.1 Afval 
Het aspect afval bestaat uit bedrijfsafval en huishoudelijk afval. 

4.1.1 Bedrijfsafval 
4.1.1.1 Type bedrijven: commodities, specialities, productie 

Aangezien dit type bedrijven gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid van 

activiteiten en groot aanbod van producten, brengen zij ook de grootste verscheidenheid 

aan bedrijfsafval met zich mee. Dit type bedrijven spoelt de verpakkingsmaterialen intern. 

De spoeling gebeurt, naast water, ook met het product dat in de verpakking zal komen. 

Hierdoor ontstaat een mengsel van het spoelproduct en het restant van het product in de 

verpakking. Wanneer de mogelijkheid niet bestaat om dit mengsel te hergebruiken, is dit 

productafval. De rest van het bedrijfsafval is verpakkingsafval. 

Soorten bedrijfsafval: 

1. Kunststof bidons, 

2. Metalen vaten, 

3. IBC’s (intermediatie bulk container), 

4. Wikkelfolie, 

5. Productafval. 

Hieronder volgt een bespreking per soort verpakkingsafval. Elke soort verpakkingsafval 

wordt besproken aan de hand van volgende kenmerken: 

1. omschrijving van de verpakking, 

2. waarvoor de verpakking gebruikt wordt, 

3. in welke mate de verpakking hergebruikt wordt, 

4. wat de verwerkingskost van de verpakking is. 

4.1.1.1.1 Kunststof bidons 

Dit zijn kannen/bidons met gemiddeld een inhoud van 20 à 25 liter. Deze verpakking wordt 

minder vaak gebruikt door dit type bedrijven aangezien de inhoud klein is. Kunststof bidons 

worden gebruikt voor alle vloeibare producten die in een kleine hoeveelheid aan de klant 

worden aangeboden. Twee bedrijven hergebruiken de verpakking wanneer de klant de 

kunststof bidons terugbrengt. Dit hergebruik is eerder beperkt aangezien de spoeling ervan 

niet evident is en het daarom financieel minder interessant is. De kannen worden in het 

algemeen zoveel mogelijk uitgefaseerd. Er wordt wel waarborg gevraagd op de bidons (8,5 

euro). De verwerkingskost voor kunststof bidons bedraagt 39,5 euro excl. BTW per ton. Het 

gewicht van een bidon bedraagt één kilo.  
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4.1.1.1.2 Metalen vaten 

Dit zijn metalen vaten met een inhoud van 216 liter die aan de binnenkant gecoat zijn zodat 

ze niet kunnen oxideren. De ADR-wetgeving legt op dat afhankelijk van het kookpunt van 

de producten, de vaten gevuld worden voor 92, 94 of 96%. De metalen vaten worden 

gebruikt voor opslag en transport van vloeistoffen. Twee bedrijven hergebruiken de 

metalen vaten op regelmatige basis. De vaten worden teruggenomen op basis van een 

waarborgsysteem en worden intern gespoeld. De waarborg voor één metalen vat bedraagt 

30 euro. Door het waarborgsysteem bestaat de kans dat de klant de verpakking beschadigd 

terugbrengt. Hiervoor spreekt het bedrijf dan de waarborg aan die de klant bij aankoop van 

het product betaalde. Wanneer het metalen vat bij teruggave nog restproduct bevat, laten 

de bedrijven het vat extern spoelen en verhalen zij de kosten op de klant. De 

verwerkingskost voor metalen vaten bedraagt 14,5 euro excl. BTW per ton. 

4.1.1.1.3 IBC’s 

IBC of intermediate bulk container is een herbruikbare verpakking van 1 m³. De verpakking 

wordt onderverdeeld in lichte IBC verpakkingen en zware IBC verpakkingen. De verpakking 

is opgebouwd uit een binnenbox waarmee het product in aanraking komt en een buitenbox 

die dient als versteviging rond de binnenbox. De IBC verpakking wordt gebruikt voor opslag 

en transport van elk type vloeistof. Twee bedrijven hergebruiken de verpakking op zeer 

regelmatige basis. De verpakkingen worden teruggenomen op basis van een 

waarborgsysteem en worden intern gespoeld. De waarborg voor de lichte IBC containers 

bedraagt 300 euro en voor de zware container is dit 1750 tot 2500 euro. Wanneer de klant 

de verpakking beschadigd terugbrengt, spreken de bedrijven hiervoor de waarborg aan die 

de klant bij aankoop van het product betaalde. Wanneer de IBC container bij teruggave nog 

restproduct bevat, laten de bedrijven het vat extern spoelen en verhalen zij de kosten op de 

klant. Eén bedrijf verzegelt de verpakking. Hierdoor heeft het bedrijf controle of de 

verpakking al dan niet werd geopend. Indien de klant de verzegeling breekt, is de spoelkost 

onvoorwaardelijk voor hem. De verpakking wordt door één bedrijven toegeschreven aan 

een specifiek product. Op die manier kan het bedrijf de spoeling van de verpakking 

voorkomen. Dit bedrijf gebruikt de bulkverpakking vijf jaar, dit is de maximale wettelijke 

termijn voor het gebruik van verpakkingen. Daarna vervangen zij enkel de binnenbox van 

de verpakking. Opnieuw kan het bedrijf hierdoor de aankoop en de kost van nieuwe 

materialen sterk drukken. De verwerkingskost voor plastic bulkverpakking bedraagt 14,5 

euro excl. BTW per ton. 

4.1.1.1.4 Wikkelfolie  

Dit is plastic verpakkingsfolie die rond de verpakkingsmaterialen van de producten wordt 

gewikkeld. Wanneer meerdere tonnen of bidons samen op een houten pallet worden 

vervoerd, wordt er wikkelfolie gebuikt om de verpakkingsmaterialen samen te houden. 

Wikkelfolie dient voor veiligheid en stevigheid tijdens het transport. Wikkelfolie wordt niet 

hergebruikt. Eén bedrijf perst de wikkelfolie tot balen zodat de folie minder plaats inneemt. 

De wikkelfolie wordt achteraf verkocht aan een verwerkingsfirma. Door de persing van 

wikkelfolie bespaart het bedrijf plaats. Enkel wanneer de wikkelfolie is geperst in balen en 

in grote hoeveelheden bij een afvalverwerker wordt aangeleverd, krijgt het bedrijf hier geld 

voor. De persmachine kan ook gebruikt worden voor papier en karton. De andere bedrijven 

geven de wikkelfolie in containers mee aan een afvalverwerker. 
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4.1.1.1.5 Productafval 

Productafval zijn chemische producten die verontreinigd zijn met andere producten. Het 

afval is afkomstig van de producten die worden gebruikt voor de reiniging van de 

verpakking en van de producten die worden gebruikt voor de reiniging van de buis die de 

verpakking vult. De producten die hiervoor worden gebruikt zijn stikstof, het product zelf 

dat in de verpakking zal komen, droge lucht of water. Wanneer de onderneming 

verpakkingen vult met buizen die aangesloten zijn op de opslagtanks, gebruikt de 

gemiddelde onderneming in de chemische distributiesector 30 à 50 kg product om de buis 

te spoelen. Enkel verpakkingen van zuren en logen worden intern gespoeld. Verpakkingen 

van solventen worden altijd extern gespoeld. Wanneer de spoeling met het product zelf 

gebeurt, ontstaat er een mengsel van het aanwezige product en het spoelproduct. Deze 

twee producten worden door twee bedrijven hergebruikt indien de mogelijkheid bestaat 

om ze in een mengsel te gebruiken. Door dit mengsel bij te houden, gaan er geen 

producten verloren. Wanneer de spoeling met water gebeurt, houdt één bedrijf het 

mengsel bij om later een verdunning van het product te maken. Op die manier wordt er 

geen vervuild afvalwater geloosd. 

4.1.1.2 Type bedrijven: specialities 

Dit type bedrijven is gespecialiseerd in bepaalde soorten producten die zeer specifieke 

toepassingen hebben. Dit type bedrijven doet vaak niet aan interne spoeling van de 

producten.  

Soorten bedrijfsafval: 

1. Kunststof bidons, 

2. Metalen vaten, 

3. Wikkelfolie. 

Hieronder volgt een bespreking per soort verpakkingsafval. Elke soort verpakkingsafval 

wordt besproken aan de hand van volgende kenmerken: 

1. omschrijving van de verpakking, 

2. waarvoor de verpakking gebruikt wordt, 

3. in welke mate de verpakking hergebruikt wordt, 

4. wat de verwerkingskost van de verpakking is. 

4.1.1.2.1 Kunststof bidons 

Dit zijn kannen/bidons met gemiddeld een inhoud van 20 à 25 liter. Deze verpakking is niet 

afhankelijk van het soort product, maar wordt op deze manier op maat van de klant 

aangeboden. De kunststof bidons worden niet hergebruikt. Ook het aandeel van de bidons 

dat wordt teruggebracht is zeer beperkt. Wanneer de bidons worden teruggebracht, laten 

deze bedrijven de bidons extern verwerken. De verwerkingskost voor kunststof kannen 

bedraagt 39,5 euro excl. BTW per ton. Het gewicht van één kunststof bidon bedraagt één 

kilo. 
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4.1.1.2.2 Metalen vaten 

Dit zijn metalen vaten met een inhoud van ± 216 liter die aan de binnenkant gecoat zijn 

zodat ze niet kunnen oxideren. De metalen vaten worden gebruikt voor opslag en transport 

van vloeistoffen. De vaten worden niet hergebruikt. De bedrijven kopen enkel nieuwe vaten 

aan. Ook het aandeel van de vaten dat wordt teruggebracht is zeer beperkt. Wanneer de 

vaten worden teruggebracht, laten deze bedrijven de vaten extern verwerken. De 

verwerkingskost voor metalen vaten bedraagt 14,5 euro excl. BTW per ton. 

4.1.1.2.3 Wikkelfolie  

Dit is plastic verpakkingsfolie die rond de verpakkingsmaterialen van de producten wordt 

gewikkeld. Wanneer meerdere tonnen of bidons samen op een houten pallet worden 

vervoerd, wordt er wikkelfolie gebuikt om de verpakkingsmaterialen samen te houden. 

Wikkelfolie dient voor veiligheid en stevigheid tijdens het transport. De wikkelfolie wordt 

niet hergebruikt. Een extern verwerkingsbedrijf haalt de wikkelfolie op. 

4.1.1.3 Type bedrijven: traders 

Dit type bedrijven produceert geen bedrijfsafval aangezien zij enkel aankoop en verkoop 

doen. De chemische producten worden in scheepscontainers of in bulkverpakking 

aangekocht, waarna ze in dezelfde verpakking verder worden verkocht.  

4.1.2 Huishoudelijk afval 
4.1.2.1 Algemeen 

Het huishoudelijk afval is verwaarloosbaar ten opzichte van het bedrijfsafval. Alle 

onderzochte bedrijven sorteren: 

 Restafval, 

 Papier en karton, 

 PMD, 

 Glas. 

Eén bedrijf sorteert naast het huishoudelijk afval ook nog TL-lampen, slib van de 

waterzuiveringsinstallatie, ijzer, hout, restafval en batterijen. Dit doen zij uit economische 

en ecologische overtuiging. Bepaalde afvalstromen kunnen verder worden verwerkt en 

brengen geld op. Bepaalde afvalstromen brengen niets op, het bedrijf sorteert deze 

stromen toch omdat door te sorteren aan de bron, de verwerking van het afval efficiënt kan 

gebeuren.  

Steeds meer bedrijven moedigen elektronisch factureren aan bij hun klanten. Dit doen ze 

om papier te besparen, maar ook omdat elektronisch factureren snel, eenvoudig en 

efficiënt is.  
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4.2 Mobiliteit 
Het aspect mobiliteit bestaat uit het woon-werkverkeer en uit het transport van goederen. 

4.2.1 Woon-werkverkeer 
4.2.1.1 Algemeen 

Onder woon-werkverkeer wordt verstaan: elke verplaatsing die van de woonplaats naar het 

werk gebeurt en terug, ongeacht het type voertuig waarmee die verplaatsing gebeurt. De 

vervoersstroom van woon-werkverkeer en transport van goederen is per type bedrijf even 

relevant. De onderverdeling wordt daarom gemaakt op basis van vervoersmodi. 

Bij de onderzochte bedrijven is de wagen het meest gebruikte verplaatsingsmiddel om zich 

van en naar het werk te begeven. Het personeel, op de ploegarbeiders na, woont dan ook 

vaak vrij verspreid rondom het werk. De ploegarbeiders, die vaak dicht bij het werk wonen, 

komen vaker met de fiets of al carpoolend. Vijf van de zes ondernemingen voorziet in 

flexibele werkuren en biedt de mogelijkheid tot telewerken aan. Geen enkele onderneming 

kampt met problemen rond een tekort of een teveel aan parkeerplaatsen. 

Bepaalde bedrijven voorzien in apparatuur om teleconferenties te houden, om efficiënt, 

tijdsbesparend en duurzaam te kunnen vergaderen. 

4.2.1.2 Wagen 

4.2.1.2.1 Gebruik 

De wagen is het meest gebruikte transportmiddel. Gemiddeld heeft 33,5% van de 

werknemers een bedrijfswagen. Een werknemer krijgt afhankelijk van zijn functie een 

bedrijfswagen. 

De helft van de ondernemingen leasen de bedrijfswagen op gemiddeld 3 à 4 jaar. De 

werknemers krijgen meestal een maandelijks budget afhankelijk van hun functie, 

waarbinnen ze de bedrijfswagen kunnen kiezen. De andere helft van de ondernemingen 

koopt bedrijfswagens en verkoopt ze opnieuw na gemiddeld 4 à 5 jaar. Deze bedrijven 

werken met prijsklassen waarbinnen de werknemer de bedrijfswagen kan kiezen. Die 

prijsklassen verschillen naargelang de functie van de werknemer. 

4.2.1.2.2 Milieucriteria 

De meeste bedrijven houden bij aankoop of leasing van de bedrijfswagens rekening met 

een aantal criteria op vlak van milieu. 

Vier bedrijven sluiten de aankoop of leasing van sportwagens, cabriolets of SUV-wagens uit. 

Deze wagens hebben een hoger verbruik, een hogere CO2-uitstoot en zijn bijgevolg een 

hogere kost voor de bedrijven. Eén bedrijf verplicht zijn werknemers om een bedrijfswagen 

te kiezen uit BlueMotion gamma van Volkswagen, dit is een gamma dat goede 

milieuprestaties haalt. De helft van de ondernemingen houdt bij aankoop of leasing 

rekening met de CO2-uitstoot van de bedrijfswagens. De bedrijven leggen een limiet op van 

130g CO2/km. Bij een limiet van 130g CO2/km is de wagen voor 75% fiscaal aftrekbaar. 

Eén bedrijf nam het voorbije jaar acties om het brandstofgebruik en de CO2-uitstoot van de 

bedrijfswagens te verminderen. De actie werd gekoppeld aan een prestatie-indicator. 
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4.2.1.3 Openbaar vervoer 

Slechts een zeer beperkt percentage van de werknemers van de onderzochte bedrijven 

komt met het openbaar vervoer naar het werk. 

De bedrijven met sites zijn gelegen op industrieterreinen of vlak aan grote wegen waardoor 

de bereikbaarheid voor wegverkeer optimaal is, maar met het openbaar vervoer zijn deze 

bedrijven meestal moeilijk te bereiken. Twee bedrijven zijn echter wel gelegen bij een 

bushalte of een treinstation en hebben dus een goede verbinding.  

Eén onderneming betaalt het openbaar vervoer 100% terug. Alle andere ondernemingen 

voorzien een derdebetalerregeling. Bij deze regeling is de werkgever verplicht om voor 

minimum 72% van de abonnementskosten tussen te komen bij De Lijn en voor minimum 

69,10 tot 75,60% (naargelang de afstand) tussen te komen bij de NMBS. Bedrijfsintern 

wordt het openbaar vervoer beperkt gepromoot. 

4.2.1.4 Carpool 

Het aantal werknemers dat carpoolen is onbekend. De bedrijven hebben weet dat er af en 

toe werknemers carpoolen, maar dit blijft beperkt. Er worden ook geen acties ondernomen 

om carpoolen te stimuleren. 

4.2.1.5 Fiets 

De fiets wint terrein binnen de chemische distributiesector. Meer en meer werknemers 

komen met de fiets naar het werk, zowel het aantal werknemers dat dagelijks met de fiets 

komt als het aantal occasionele fietsers stijgt.  

Vijf ondernemingen zijn voorzien van douches, zodat fietsers zich kunnen omkleden en 

douchen voor of na het werk. De meeste bedrijven hebben ook veilige fietsenstallingen.  

De fietsers krijgen een vergoeding van 0,15 cent per kilometer.  

4.2.2 Transport van goederen 
4.2.2.1 Algemeen 

Meer en meer wordt het transport van goederen uitbesteed. Zo’n 88% van het transport 

van goederen laten de onderzochte bedrijven door derden uitvoeren. Onder transport van 

goederen wordt het transport van het bedrijf naar de plaats van bestemming verstaan. 

4.2.2.2 Type bedrijven: commodities, specialities, productie 

Het aandeel van de uitbesteding van transport is groter dan het aandeel interne 

vrachtwagens. Het aantal vrachtwagens dat de bedrijven van dit type bezitten varieert van 

1 tot 14 vrachtwagens. Dit komt overeen met een maximaal aandeel van 40%. De 

transportfirma’s zijn gespecialiseerd in het vervoeren van de goederen waardoor de 

bedrijven zich kunnen focussen op hun core-business. De contractvoorwaarden handelden 

hoofdzakelijk over prijs en service. Het transport van de onderzochte bedrijven van dit type 

gebeurt uitsluitend via vrachtwagens. Dit zijn grote vrachtwagens met Euro 3 tot en met 

Euro 5-motoren.  
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4.2.2.3 Type bedrijven: specialities 

De onderzochte bedrijven van dit type besteden hun transport voor 100% uit.  

De transportfirma’s zijn gespecialiseerd in het vervoeren van de goederen waardoor de 

bedrijven zich kunnen focussen op hun core-business. Ze kunnen efficiënter inspelen op de 

markt en een vaste kost wordt nu een variabele kost. Wanneer het bedrijf exporteert naar 

het buitenland, kunnen verschillende firma’s worden aangesproken die vertrouwd zijn met 

de gebruiken van het land van bestemming. 

De onderzochte bedrijven houden rekening met prijs, kwaliteit en betrouwbaarheid van de 

transportfirma’s. Naast deze criteria houden de bedrijven ook nog rekening met de ISO-

certificaten (ISO 9000 en ISO 14000) en geeft één bedrijf de voorkeur aan het Lean & Green 

certificaat. 

Eén bedrijf weegt de mogelijkheid tot gebruik alternatieve transportmiddelen af. Wanneer 

de trein of de boot kan gebruikt worden om goederen te transporteren, wordt hier op 

ingezet. Bij zeer dringende gevallen wordt er soms ook gebruik gemaakt van het vliegtuig 

om de levering te voorzien. Ditzelfde bedrijf probeert zoveel mogelijk producten 

consolideren in één vracht om zo weinig mogelijk weinig gevulde vrachtwagens laten 

rondrijden. Wanneer de herverpakking van producten niet vereist is, probeert de firma om 

zonder tussenstop de producten naar de klant te brengen. 

4.2.2.4 Type bedrijven: traders 

Het transport van goederen wordt 100 % uitbesteed door dit type bedrijven. De 

transportfirma’s zijn gespecialiseerd in het vervoeren van de goederen waardoor de 

bedrijven zich kunnen focussen op hun core-business, namelijk de import en export van 

chemische producten. Het vervoer gebeurt volledig per vrachtwagen. 

Zij screenen de transportfirma’s op basis van het SQAS beoordelingssysteem. Dit is een 

beoordelingssysteem voor transporteurs. Het bekijkt of de dienstverlener voldoet aan de 

eisen met betrekking tot kwaliteit, organisatie, veiligheid en milieu 
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4.3 Water 

4.3.1 Proceswater 
4.3.1.1 Algemeen 

Alle bedrijven gebruiken leidingwater als proceswater. Een vooruitstrevend bedrijf volgt zijn 

watergebruik zeer zorgvuldig op en zorgt voor een jaarlijkse daling van het watergebruik, 

terwijl de productie stijgt. 

4.3.1.2 Type bedrijven: commodities, specialities, productie 

Het proceswater wordt aangewend om de herbruikbare verpakking van zuren en logen te 

spoelen en om productverdunningen te maken. Enkel de spoeling van verpakkingen van 

zuren en logen gebeurt intern. De verpakking van solventen laten de bedrijven altijd extern 

spoelen. 

Twee bedrijven vangen het spoelwater van de producten op. Dit water hergebruiken ze om 

een productverdunning voor hetzelfde product te maken. 

Twee van de onderzochte bedrijven vangen het proceswater en het regenwater gescheiden 

op. Op die manier komt het regenwater niet terecht in de afvalwaterstroom en kan het 

rechtstreeks geloosd worden in het oppervlaktewater of de riolering. De bedrijven legden 

daarvoor een apart rioleringsstelsel aan waarbij ze rekening hielden dat alle contaminatie 

door producten vermeden wordt. 

Alle onderzochte bedrijven van dit type hebben een eigen waterzuiveringsinstallatie. Twee 

bedrijven hebben een fysico-chemische waterzuivering en één bedrijf heeft een biologische 

waterzuivering.  

4.3.1.3 Type bedrijven: specialities 

Bepaalde bedrijven dienen specifieke producten op een bepaalde temperatuur te houden. 

Zij doen dit door een buizensysteem rondom de dubbelwandige tank van het product aan 

te leggen. Het water wordt opgewarmd met een elektrische waterkoker en wordt 

aangewend als warmtebron. Andere bedrijven voorzien een bepaalde ruimte in de 

magazijnen waarin ze de temperatuur constant houden omdat de opgeslagen producten dit 

vereisen. 

Het proceswater wordt niet hergebruikt omdat de investering om een gesloten kringloop te 

voorzien niet rendabel is. Het proceswater moet niet gezuiverd worden want het 

overschrijdt de normen niet. Dit moet uiteraard steeds nagekeken worden. De lozing van 

het proceswater gebeurt in de riolering. 

4.3.1.4 Type bedrijven: traders 

De onderzochte bedrijven van dit type hebben geen site en bijgevolg geen proceswater. 

 

 

 



Duurzaamheidstudie chemische distributiesector  28 

4.3.2 Huishoudelijk water 
Alle bedrijven gebruiken hoofdzakelijk leidingwater. De toiletten en kranen van alle 

onderzochte bedrijven zijn voorzien van elektrische ogen of van waterbesparende knoppen. 

Eén van de onderzochte bedrijven vangt regenwater apart op. Het bedrijf gebruikt het 

regenwater voor het spoelen van twee toiletten en voor de besproeiing van groenzones. De 

oppervlakte van het magazijn waar het regenwater wordt opgevangen is 10 000m². De 

regenwaterput is 10m³. Dit bedrijf legde nog voor 3999m² waterdoorlaatbare klinkers aan 

zodat het regenwater makkelijk in de grond kan infiltreren. Verder hebben zij nog een wadi 

of bufferbekken met een opvangcapaciteit van 106m³. 

Een vergunning voor de bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie of de 

aanleg, heraanleg of uitbreiding van verhardingen kan alleen verleend worden voor zover 

voorzien is in de plaatsing van een infiltratievoorziening volgens de bepalingen van de 

hemelwaterverordening. Alle bedrijven gaven aan dat ze momenteel niet overwegen om 

hemelwater in de sanitaire watercyclus van bestaande infrastructuren te integereren. Bij 

bestaande infrastructuren te wegen de opbrengsten niet op tegen de kosten. 
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4.4 Energie  

4.4.1 Elektriciteit 
4.4.1.1 Algemeen 

De geïnterviewde ondernemingen kopen 100% groene stroom aan via groene stroom 

contracten, de leveranciers moeten dan een soort van ‘garantie van oorsprong’ kunnen 

voorleggen aan de afnemers. Deze energie wordt geleverd door verschillende leveranciers 

en is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. 

 

Sommige leveranciers geven ook advies om energie te besparen of de CO2-uitstoot te 

verlagen. Eén energieleverancier biedt uitsluitend energie aan die afkomstig is van slimme 

duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie. 

 

Het gemiddeld energieverbruik over heel de sector stijgt lichtjes, wat door de groei van de 

bedrijven komt. Het energieverbruik stijgt wel niet evenredig met de groei van de omzet. 

Dit komt door een energiebewuste houding en aankoopvisie van de bedrijven. 

4.4.1.1.1 Zonnepanelen 

Geen van de bezochte sites was voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen, er was wel één 

bedrijf met zonnepanelen op een andere site in België. Meerdere bedrijven waren 

geïnteresseerd in een mogelijke installatie van zonnepanelen. Dit werd verder onderzocht 

aan de hand van een investeringsanalyse. Deze investeringsanalyse kan je vinden in bijlage 

1. 

 

4.4.1.1.2 Verlichting kantoren 

De kantoren worden meestal verlicht met TL-lampen en LED-lampen, soms nog met 

halogeenlampen, maar dit is slechts een klein percentage. Wanneer de bedrijven nog 

gebruik maken van een andere belichtingsvorm dan TL-lampen of LED-lampen dan zullen ze 

in de toekomst deze belichtingsvormen vervangen in LED- of TL-lampen. 

4.4.1.1.3 Lichtkoepels kantoren 

Er zijn altijd voldoende ramen aanwezig in de kantoorgebouwen, dit zou nog beter kunnen 

door lichtkoepels of lichtstraten in de daken te instaleren, maar dit is uiteraard niet altijd 

mogelijk. 

4.4.1.1.4 Bewegingssensoren 

De verlichting in de gangen werkt meestal met lichtsensoren die na een bepaalde periode 

waarin er geen beweging gedetecteerd is uitgaan. Dit is niet voorzien in alle 

productiehallen, toiletten en keukens. 

4.4.1.1.5 Isolatie 

Polystyreen werd toegepast als isolatiemiddel voor heel het bedrijfsgebouw (muren, daken 

en vloeren) door een van de ondernemingen. Er was ook een bedrijf dat een isolatiestudie 

uitgevoerd had naar de isolatieschil, hygiënische ventilatie en E-waarde van de magazijnen. 

Het studiebureau heeft een advies geschreven waarop het bedrijf zich kon baseren voor de 

bouw van de magazijnen. 
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4.4.1.1.6 Douches 

Alle bedrijven, op één na, waren voorzien van douches. Dit is voorzien voor fietsers die naar 

het werk rijden of voor de veiligheid. Deze worden in werkelijkheid niet veel gebruikt. 

4.4.1.2 Type bedrijven: commodities, specialities, productie  

Voor de bedrijven die handelen in specialities en commodities is het elektrisch verbruik in 

de chemische distributiesector in grote mate afhankelijk van de productie. Het 

hoofdverbruik ligt meestal bij installaties in de productiehallen of magazijnen. De meest 

intensieve machines of installaties bevinden zich in de magazijnen of productiehallen. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: het elektrisch laden van heftrucks, het gebruik van 

pompen en compressoren, het op temperatuur houden van bepaalde tanks of chemicaliën 

en de eventuele waterzuivering. Daarnaast verbruiken de kantoren ook heel wat energie. 

4.4.1.2.1 Sequentiële opstart 

Indien de ondernemingen tijdens de productieprocessen gebruik maken van bepaalde 

installaties die veel elektriciteit vereisen en zo pieken in het elektriciteitsverbruik 

veroorzaken, worden deze sequentieel opgestart. Hierdoor wordt het elektriciteitsnetwerk 

niet overbelast waardoor stroompannes en stroompieken vermeden worden. Enkele 

voorbeelden van deze installaties zijn pompen en compressoren. 

4.4.1.2.2 Verlichting magazijnen 

Een groot aandeel van de opslagruimtes is in open lucht. De daken zijn altijd voorzien van 

lichtkoepels waardoor er meestal geen behoefte is aan een bijkomende elektrische 

verlichting. Wanneer dit niet het geval is en men de magazijnen of productiehallen extra 

moet verlichten, gebeurt dit aan de hand van een combinatie van LED en TL-lampen. 

4.4.1.2.3 Lichtkoepels magazijnen 

Alle magazijnen zijn voorzien van lichtstraten waardoor het elektrisch verbruik van de 

verlichting voor de magazijnen miniem is. Sommige bedrijven vervangen de lichtkoepels 

regelmatig zodat de natuurlijke verlichting maximaal blijft. 

4.4.1.2.4 Lichtsensoren 

Een bedrijf had op hun dak een lichtsensor geïnstalleerd. Deze meet de lichtintensiteit 

buiten en past op basis hiervan de intensiteit van de lichten binnen de magazijnen aan. 

4.4.1.2.5 Flow detector 

Een onderneming maakt gebruik van een flow detector. Met dit toestel kunnen lekken 

onmiddellijk opgemerkt worden waardoor er geen lekverliezen en bijkomende 

milieuschade optreedt, ook stijgt de nauwkeurigheid waardoor debietverliezen vermeden 

worden en kosten bespaard worden. 
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4.4.1.3 Type bedrijven: specialities 

Voor de ondervraagde ondernemingen die enkel handelen in specialities is het elektrisch 

verbruik in de chemische distributiesector in grote mate afhankelijk van de productie. Het 

hoofdverbruik ligt meestal bij installaties in de productiehallen of magazijnen waar de 

meest intensieve machines of installaties zich bevinden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

het elektrisch laden van heftrucks, het gebruik van pompen en compressoren, het op 

temperatuur houden van bepaalde tanks of chemicaliën en de eventuele waterzuivering. 

Daarnaast verbruiken de kantoren ook heel wat energie. 

4.4.1.3.1 Sequentiële opstart 

Indien de ondernemingen tijdens de productieprocessen gebruik maken van bepaalde 

installaties die veel elektriciteit vereisen en zo pieken in het elektriciteitsverbruik 

veroorzaken, worden deze sequentieel opgestart. Hierdoor wordt het elektriciteitsnetwerk 

niet overbelast waardoor stroompannes en stroompieken vermeden worden. Enkele 

voorbeelden van deze installaties zijn: pompen en compressoren. 

4.4.1.3.2 Verlichting magazijnen 

Een groot aandeel van de opslagruimtes is in open lucht. De daken zijn altijd voorzien van 

lichtkoepels waardoor er meestal geen behoefte is aan een bijkomende elektrische 

verlichting. Wanneer dit niet het geval is en men de magazijnen of productiehallen extra 

moet verlichten, gebeurt dit aan de hand van een combinatie van LED en TL-lampen. 

4.4.1.3.3 Lichtkoepels magazijnen 

Alle magazijnen zijn voorzien van lichtstraten waardoor het elektrisch verbruik van de 

verlichting voor de magazijnen miniem is. Sommige bedrijven vervangen de lichtkoepels 

regelmatig zodat de natuurlijke verlichting maximaal blijft. 

4.4.1.3.4 Elektrische waterkoker 

Een onderneming maakt gebruik van een elektrische waterkoker om het kokend water voor 

de productieprocessen te voorzien. Deze elektrische waterkoker werd geïnstalleerd ter 

vervanging van de klassieke waterkoker op conventionele brandstoffen zoals stookolie.  

4.4.1.4 Type bedrijven: traders  

Voor de commerciëlere bedrijven ligt het hoofdverbruik bij de kantoren, omdat ze geen 

magazijnen hebben en de producten niet herverpakken of opslaan. 

  



Duurzaamheidstudie chemische distributiesector  32 

4.4.2 Brandstoffen 
4.4.2.1 Algemeen 

4.4.2.1.1 Vrachtwagens 

De meeste bedrijven besteden hun goederentransport uit aan andere bedrijven en 

beschikken dus niet over een groot aantal vrachtwagens. 

4.4.2.1.2 Bedrijfswagens 

Bij de keuze van de bedrijfswagens hebben de werknemers de keuze maar er zijn toch 

regels in verband met de motorkeuze, de CO2-uitstoot. Meestal krijgen de werknemers een 

bepaald budget van het bedrijf om een bedrijfswagen aan te kopen en kunnen ze kiezen uit 

een beperkt aantal modellen of leveranciers. Ook zijn er andere bepalingen die een rol 

spelen in de keuze naar bedrijfswagens toe zoals het type wagen, ondernemingen 

"verbieden" de aankoop van SUV's, luxeauto's of sportmodellen. 

33,8% van de werknemers van de ondervraagde bedrijven beschikt over een bedrijfswagen 

(214 bedrijfswagens voor 632 werknemers is gelijk aan 33,8% van de werknemers). De 

gebruikten hoofdzakelijk diesel als brandstof voor de bedrijfswagens. 

Op basis van vier van de ondervraagde bedrijven is het gemiddeld verbruik van de 

bedrijfswagens berekend. De gemiddelde bedrijfswagen verbruikt zo’n 5 à 7 liter per 

100km. Per gemiddelde onderneming wordt er jaarlijks zo’n 604416 km gereden, wat 

neerkomt op een 64393 euro per jaar per onderneming (berekend met de gemiddelde 

dieselprijs van 2013: 1,47euro/liter). De werknemers worden vergoed voor de brandstof 

d.m.v. een tankkaart. 

4.4.2.1.3 Carbon Disclosure Project 

Een van de bezochte bedrijven was lid van het Carbon Disclosure Project of kortweg CDP. 

"Het CDP bestaat uit een groep van 655 investeerders die 78 miljard dollar onder haar 

beheer heeft. Het CDP doet ieder jaar onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering 

bij circa 3.700 beursgenoteerde bedrijven. De instelling vraagt beursgenoteerde 

ondernemingen te rapporteren over de gevolgen van klimaatverandering voor hun 

onderneming, de omvang van hun CO2-emissies en reductiedoelstellingen. Ook wordt 

gevraagd hoe het omgaan met klimaatverandering is ingebed in de organisatie. 

Op basis van deze informatie wordt jaarlijks een rapport gemaakt, zodat investeerders die 

deelnemen in het CDP kunnen beoordelen hoe klimaatverandering de bedrijven waarin ze 

investeren beïnvloedt. Eén van de CDP rapporten richt zich specifiek op de Benelux.  

Bij het opstellen van het CDP rapport komen de volgende zaken aan de orde: 

 Carbonstrategie 

Op basis van onder andere de registratie van de CO2-uitstoot en de doelstellingen 

voor emissiereductie wordt ten opzichte van het huidige klimaatprofiel een gewenst 

klimaatprofiel gemaakt. 

 Doelstelling voor emissiereductie 

De gewenste afname van de uitstoot van CO2 ten opzichte van een basisjaar wordt 

bepaald. 

http://www.pwc.nl/nl/sustainability-responsible-governance/klimaatverandering.jhtml
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 Risico’s en kansen 

De belangrijkste risico’s en kansen die bedrijven zien op het gebied van 

klimaatverandering worden beoordeeld, alsmede de mate waarin bedrijven daarop 

anticiperen. 

 Carbon accounting 

Informatie die aan de basis ligt van de berekening van de uitstoot van 

broeikasgassen wordt verzameld en bewerkt. 

 Carbon communicatie 

De manier waarop over klimaatverandering verantwoording wordt afgelegd aan 

interne en externe partijen wordt uitgelegd."  

(PwC 2012 - 2014; http://www.pwc.nl/nl/sustainability-responsible-governance/het-carbon-

disclosure-project.jhtml) 

4.4.2.2 Type bedrijven: commodities, specialities, productie 

4.4.2.2.1 Vrachtwagens 

De ondernemingen die in specialities en commodities handelen beschikken zelf over een 

klein aantal vrachtwagens om hun goederen te transporteren maar ze besteden het 

goederentransport hoofdzakelijk uit. Deze vrachtwagens rijden op diesel en hebben 

Euronorm 3 tot 6. Dit wordt gecombineerd met een product bestaande uit een oplossing 

van ureum in gedemineraliseerd water waardoor de uitlaatgassen worden behandeld. Het 

product wordt toegevoegd aan de tankinhoud (3 tot 5 % van de tankinhoud). Door de 

toevoeging van de vloeistof is de uitstoot van de vrachtwagens schoner en 

milieuvriendelijker. 

Bij de keuze van deze distributeurs stellen de bedrijven bepaalde vereisten omtrent 

certificaten, maar dit wordt niet door alle bedrijven toegepast omdat dit niet altijd relevant 

is. De vereisten die de bedrijven aan transportfirma’s stellen zijn eerder kwaliteits- en 

veiligheidsgericht dan milieugericht. 

4.4.2.2.2 Bedrijfswagens 

Een onderneming voerde zelfs een kritieke prestatie-indicator om de CO2-emissies van de 

bedrijfswagenvloot te bepalen. Door een efficiënter aankoopbeleid behaalde de 

onderneming een vermindering van 25 gram CO2 per kilometer. Dit is een daling van 17% 

t.o.v. de vorige uitstoot van de bedrijfswagens  

4.4.2.2.3 Heftrucks 

Over het algemeen beschikken de bedrijven over elektrische heftrucks, sommige bedrijven 

hebben wel nog heftrucks die op diesel rijden, maar die zullen geleidelijk aan vervangen 

worden door elektrische heftrucks. De heftrucks op diesel zijn voorzien van een roetfilter. 

Elektrische heftrucks zijn aangenamer en milieuvriendelijker aangezien ze minder lawaai 

maken, minder roet uitstoten en niet stinken. Het probleem met elektrische heftrucks is de 

duur van de batterij en de laadtijd. Het verschil in kost tussen heftrucks op diesel en 

elektrische is gering. Enkel bij solventen (vluchtige organische stoffen) mogen er geen 

elektrische heftrucks gebruikt worden, voor het ontploffingsgevaar van de motoren. 
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4.4.2.2.4 Extra’s 

Eén bedrijf ging een stapje verder door hun carbon footprint in kaart te brengen en die op 

twee jaar tijd te reduceren met 14%. Dit deden ze aan de hand van inerte gassen die men 

bovenop de opslagtanks van solventen, zuren en logen installeert, waardoor er bij het 

overpompen bijna geen emissies vrijkomen die schadelijk zijn voor het milieu. 

Een andere manier waardoor ze hun CO2-uitstoot beperken is aan de hand van een 

stikstofdeken die ze plaatsen boven de ontvlambare producten, dit deken zorgt ervoor dat 

er geen emissies vrijkomen bij het overpompen van de producten en helpt zo mee aan een 

reductie van de CO2-uitstoot. 

4.4.2.3 Type bedrijven: specialities 

4.4.2.3.1 Vrachtwagens 

Deze bedrijven beschikken zelf niet over vrachtwagens en gaan dus hun goederenvervoer 

uitbesteden. 

Bij de keuze van deze distributeurs stellen de bedrijven bepaalde vereisten omtrent 

certificaten, maar dit wordt niet door alle bedrijven toegepast omdat dit niet altijd relevant 

is. De vereisten die de bedrijven aan transportfirma’s stellen zijn eerder kwaliteits- en 

veiligheidsgericht dan milieugericht. 

4.4.2.3.2 Heftrucks 

Over het algemeen beschikken de bedrijven over elektrische heftrucks, sommige bedrijven 

hebben wel nog heftrucks die op diesel rijden, maar die zullen geleidelijk aan vervangen 

worden door elektrische heftrucks. De heftrucks op diesel zijn voorzien van een roetfilter. 

Elektrische heftrucks zijn aangenamer en milieuvriendelijker aangezien ze minder lawaai 

maken, minder roet uitstoten en niet stinken. Het probleem met elektrische heftrucks is de 

duur van de batterij en de laadtijd. Het verschil in kost tussen heftrucks op diesel en 

elektrische is gering. Enkel bij solventen (vluchtige organische stoffen) mogen er geen 

elektrische heftrucks gebruikt worden omwille van het ontploffingsgevaar van de motoren. 

4.4.2.4 Type bedrijven: traders  

4.4.2.4.1 Vrachtwagens 

Dit type ondernemingen beschikt niet over vrachtwagens en besteden al hun 

goederentransport uit. Bij de keuze van deze distributeurs stellen de bedrijven bepaalde 

vereisten omtrent certificaten, maar dit wordt niet door alle bedrijven toegepast omdat dit 

niet altijd relevant is. De vereisten die de bedrijven aan transportfirma’s stellen zijn eerder 

kwaliteitsgericht. Ze screenen de transportbedrijven op basis van het SQAS-

beoordelingssysteem.  

4.4.2.4.2 Heftrucks 

Er zijn geen magazijnen aanwezig, dus ook geen heftrucks. 
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4.4.3 Verwarming 
4.4.3.1 Algemeen 

4.4.3.1.1 Kantoren 

Elektrische verwarming en verwarming op gas zijn de meest gebruikte 

verwarmingsbronnen. Stookolie en mazout worden ook gebruikt. Het milieuvriendelijkst is 

verwarming op gas, maar dan moet er uiteraard wel een gasleiding of een verbinding 

hiermee mogelijk zijn vanop het bedrijventerrein. 

Bij elektrische verwarming is de kans groot dat deze elektriciteit afkomstig is van een STEG-

centrale. Deze elektriciteit wordt dus opgewekt door middel van gas. Bij gebruik van 

elektrische verwarming is een groot deel van deze energie al verloren door het transport en 

in de STEG-centrale zelf, omdat deze centrale geen rendement van 100% heeft. Bij 

verwarming op gas is dit verlies er niet en is de verwarming "effectiever, efficiënter, 

schoner en dus milieuvriendelijker". 

4.4.3.1.2 Sanitair 

Een elektrische boiler is het meest gebruikte systeem op het sanitair water op te warmen, 

één bedrijf deed dit met een boiler die werkt op mazout. 

4.4.3.1.3 Ventilatie 

De kantoren worden bijna altijd elektrisch geventileerd, één bedrijf ventileert via een 

warmtewisselaar. 

4.4.3.1.4 Extra’s 

Bij de aankoop van een verwarmingsketel of een andere verwarmingsinstallatie houden de 

bedrijven rekening met het elektrisch verbruik van de machine en met de 

milieuvriendelijkheid van de investering. Over het algemeen is het "warmteverbruik" in de 

sector beperkt en dus minder relevant om hier dieper op in te gaan. Slechts bij één bedrijf 

ligt het hoofdverbruik bij de verwarming van de kantoren. 

4.4.3.2 Type bedrijven: commodities, specialities, productie 

4.4.3.2.1 Magazijnen 

De magazijnen worden niet verwarmd. Een groot aantal bedrijven beschikt over open 

opslagruimtes. Indien dit niet zo is, worden de opslagplaatsen bijna niet verwarmd behalve 

wanneer dit voor een bepaald product vereist is. 

4.4.3.2.2 Productiesites 

Wanneer de bedrijven beschikken over een productiesite verwarmen ze die op gas of 

elektrisch.  

4.4.3.3 Type bedrijven: specialities 

4.4.3.3.1 Magazijnen 

De magazijnen worden niet verwarmd. Een groot aantal bedrijven beschikt over open 

opslagruimtes. Indien dit niet zo is, worden de opslagplaatsen bijna niet verwarmd, behalve 

wanneer dit voor een bepaald product vereist. Er was één bedrijf dat een warmtepomp 

voorzien heeft om de magazijnen mee te verwarmen. 
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4.4.3.3.2 Productiesites 

Wanneer de bedrijven beschikken over een productiesite verwarmen ze die op gas of 

elektrisch.  

4.4.3.4 Type bedrijven: traders  

Dit bedrijf beschikte niet over eigen magazijnen of productiesites, enkel de zaken die onder 

het punt “Algemeen” staan zijn relevant voor traders. 
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4.5 Certificaten 

4.5.1 Algemeen 
BACD-Responsible Care 

Alle ondervraagde bedrijven beschikken over het BACD Responsible Care certificaat. 

4.5.2 Bedrijfsspecifiek 
4.5.2.1 Type bedrijven: commodities, specialities, productie 

ISO 9.001 

Alle ondernemingen die in specialities en commodities handelen, hebben het ISO9.001 

kwaliteitscertificaat. 

 

ISO 14.001 

Alle ondernemingen die in specialities en commodities handelen, beschikken over het ISO 

14.001 milieuzorgsysteem. 

ISO 22.000 

Een bedrijf dat in specialities en commodities handelt, heeft een ISO 22.000 (veiligheid in 

de voedselketen) certificering. 

GMP Food 

Een bedrijf dat in specialities en commodities handelt, beschikt over het Good 

Manufacturing Practice Food certificaat.  

GMP Feed 

Een bedrijf dat in specialities en commodities handelt, beschikt over het Good 

Manufacturing Practice Feed certificaat.  

 

GMP Farma 

Een van de drie bedrijven die in specialities en commodities handelt, beschikt over het 

Good Manufacturing Practice Farma certificaat.  

Autocontrolegids Food en Feed 

Geen van de drie bedrijven die in specialities en commodities handelt, beschikt over een 

autocontrolegids Food en Feed. 

Famy QS 

Geen van de drie bedrijven die in specialities en commodities handelt, beschikt over een 

Famy QS. 

Lean and green 

Geen van de drie bedrijven die in specialities en commodities handelt, beschikt over het 

Lean And Green certificaat. 

 

FSSC 

Een bedrijf dat in specialities en commodities handelt, beschikt over het Food Safety 

System Certification. 
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ESAD 

Een van de drie ondervraagde bedrijven dat in specialities en commodities handelt, 

beschikt over het European Single Assessment Document. 

4.5.2.2 Type bedrijven: specialities 

ISO 9.001 

Beide ondervraagde bedrijven die enkel in specialities handelen, beschikken over het ISO 

9.001 kwaliteitscertificaat. 

ISO 14.001 

Een van de twee ondervraagde bedrijven die enkel in specialities handelen, beschikken over 

het ISO 14.001 milieuzorgsysteem. 

ISO 22.000 

Een van de twee ondervraagde bedrijven die enkel in specialities handelen, beschikken over 

het ISO 22.000 voedselveiligheidscertificaat. 

GMP Food 

Geen van de ondervraagde bedrijven die enkel in specialities handelen, heeft het GMP 

Food certificaat. 

GMP Feed 

Beide ondervraagde bedrijven die enkel in specialities handelen, heeft het GMP Feed 

certificaat. 

GMP Farma 

Geen van de ondervraagde bedrijven die enkel in specialities handelen, heeft het GMP 

Food certificaat. 

Autocontrolegids Food en Feed 

Beide ondervraagde bedrijven die enkel in specialities handelen, beschikken over een 

Autocontrolegids Food en Feed certificaat. 

Famy QS 

Een van de twee ondervraagde bedrijven die enkel in specialities handelen, beschikken over 

Famy QS certificaat. 

Lean and green 

Een onderneming dat enkel in specialities handelt, beschikt over het Lean And Green 

certificaat. 

FSSC 

Een van de twee ondervraagde bedrijven die enkel in specialities handelen, beschikken over 

het Food Safety System Certification. 

ESAD 

Geen van de ondervraagde bedrijven die enkel in specialities handelen, beschikken over het 

European Single Assessment Document. 
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4.5.2.3 Type bedrijven: traders 

GMP Food 

Het geïnterviewde bedrijf beschikt over het GMP Food Certificaat. 

GMP Feed 

Het geïnterviewde bedrijf beschikt over het GMP Feed Certificaat. 

  



Duurzaamheidstudie chemische distributiesector  40 

4.6 Prestatie indicatoren 

4.6.1 Algemeen 
De geïnterviewde bedrijven hanteerden prestatie indicatoren, dit zijn “measurement tools” 

die bedrijven intern opstellen en gebruiken om hun prestaties te beoordelen en te 

verbeteren. Hier wordt enkel ingegaan op de prestatie-indicatoren die betrekking hebben 

op duurzaam ondernemen (people, planet, profit). 

Wat de drie types bedrijven allemaal toepassen is een klachtenanalyse voor veiligheid, 

kwaliteit en milieu, dit doen ze om hun imago tegenover de klanten en buitenwereld te 

verbeteren, de klant tevreden te houden en gelijkaardige klachten in de toekomst te 

vermijden. 

4.6.2 Bedrijfsspecifiek 
4.6.2.1 Type bedrijven: commodities, specialities, productie 

Een van de ondervraagde bedrijven hanteerde de ondervraagde prestatie-indicatoren: 

 Klachtendienst voor veiligheid, kwaliteit en milieu 

 Klantenanalyse 

4.6.2.2 Type bedrijven: specialities  

Deze bedrijven hanteerden veel verscheiden prestatie-indicatoren. De voornaamste zijn de 

volgende: 

 Klachtendienst voor veiligheid, kwaliteit en milieu 

 Opvolging klanttevredenheid 

 Preshipment beter opvolgen 

 Controle op REACH en CLP 

 Vergelijking van het aantal ziektedagen van het personeel ten opzichte van het 

aantal gewerkte dagen 

 Veiligheidsstudie voor de magazijnen in verband met Responsible Care 

 Aanpassing van de MSDS-fiches aan de Europese normen 

 Wettelijke vereisten 

4.6.2.3 Type bedrijven: traders  

De prestatie-indicatoren die kaderen in het thema duurzaam ondernemen en die 

gehanteerd worden door het bedrijf zijn de volgende: 

 Opvolgen van slecht afval (verwerkingsproces, vereisten, wetgeving, etc.) 

 Opvolgen van productiefouten 

 Opvolgen van klachten 
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5 AANBEVELINGEN 

5.1 Afval 

5.1.1 Bedrijfsafval 
5.1.1.1 Algemeen 

De kosten van de verwerking van verpakkingsmaterialen kunnen hoog oplopen. De kost 

voor verwerking door Val-I-Pac bedraagt: 

 39,5 euro excl. BTW per ton kunststof bidons, 

 14,5 euro excl. BTW per ton metalen vaten, 

 14,5 euro excl. BTW per ton IBC’s, 

De bedrijven kunnen hun afval verminderen door de volgende aanbevelingen in acht te 

nemen. Deze zijn relevant voor alle bedrijven. 

Aanbevelingen: 

1. Voorkom afval en kosten en vraag voldoende waarborg op de verpakkingen.  

Een waarborgsysteem is zeker interessant bij grote klanten. 

 

2. Sensibiliseer de klanten om zoveel mogelijk verpakking terug te brengen. Reken de 

klant de een verhoogde prijszetting aan wanneer de klant opteert om de 

verpakking bij te houden. 

3. Organiseer het transport efficiënt en combineer het ophalen van de 

verpakkingsmaterialen met een levering aan de klant. 

 

4. Investeer in een persmachine voor wikkelfolie. Op die manier bekomt het bedrijf 

een compact afvalproduct. Het compacte afvalproduct kan verkocht worden. De 

investering voor de persmachine betaalt zich terug in de verkoop van de 

wikkelfolie. De persmachine kan ook gebruikt worden voor papier en karton. 

 

5. Traders kopen best zoveel mogelijk producten aan in een zo groot mogelijke 

verpakking; containers of bulkverpakking. 

5.1.1.2 Type bedrijven: commodities, specialities, productie 

De voornaamste afvalstromen voor dit type bedrijven zijn: 

 Kunststof bidons, 

 Metalen vaten, 

 IBC’s (intermediate bulk container), 

 Wikkelfolie, 

 Productafval. 
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5.1.1.2.1 Kunststof bidons 

De huidige situatie toont aan dat kunststof bidons weinig tot niet hergebruikt worden. De 

algemene trend is hier om de bidons zoveel mogelijk uit te faseren.  

Aanbevelingen: 

1. Spoel de bidons en hergebruik ze. Probeer de bidons te hergebruiken voor 

hetzelfde product. Zo verkleint het bedrijf het risico op contaminatie van andere 

producten. 

2. Laat de bidons extern reinigen en koop bij dezelfde firma gereinigde bidons aan. Zo 

betaalt het bedrijf een lagere prijs dan nieuwe bidons en wordt afval + de kosten 

ervan voorkomen. 

5.1.1.2.2 Metalen vaten 

Momenteel hergebruiken twee bedrijven de metalen vaten.  

Aanbevelingen: 

1. Accepteer enkel lege vaten. Om milieu- en economische redenen moet de tank zo 

veel mogelijk geledigd worden bij de klant zodat het product minimaal bijdraagt 

aan de afvalstoffen- en afvalwaterproblematiek en maximaal gebruikt wordt. Het 

bedrijf kan dit stimuleren door een verhoogde prijszetting te hanteren bij 

overmatige hoeveelheid productrestant. 

2. Hanteer een verhoogde prijszetting bij teruggave van beschadigde vaten. 

3. Spoel de vaten en hergebruik ze. Probeer de vaten te hergebruiken voor hetzelfde 

product. Zo verkleint het bedrijf het risico op contaminatie van andere producten. 

4. Reinig vooraf de vaten die voor recyclage bestemd zijn. Het is niet gewenst dat er 

nog restproducten in het recyclagecircuit terecht zouden komen. 

5. Laat de vaten extern reinigen en koop bij dezelfde firma gereinigde vaten aan. Zo 

betaalt het bedrijf een lagere prijs dan nieuwe vaten en wordt afval + de kosten 

ervan voorkomen. 

5.1.1.2.3 IBC’s 

Momenteel hergebruiken twee bedrijven de IBC verpakking. 

Aanbevelingen: 

1. Schrijf de verpakking toe aan een specifiek product. Zo voorkomt het bedrijf 

verontreiniging door een ander product. 

2. Voorzie een efficiënt systeem om de toegeschreven verpakking van een product te 

herkennen. Dit kan door een barcode aan het product toe te kennen. Zo kan de 

verpakking worden gescand en herkend.  
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3. Verzegel de verpakking waar de verpakking wordt gevuld. Zo oefent het bedrijf 

controle uit op het gebruik door de klant. Bij het breken van de verzegeling kan het 

bedrijf beroep doen op de waarborg. 

4. Gebruik de verpakking zo lang mogelijk. De wettelijke maximale termijn voor 

hergebruik van verpakking is 5 jaar. 

5. Vervang na 5 jaar enkel de binnenbox van de bulkverpakking. 

6. Laat de binnenbox verwerken tot een product met nuttige toepassing. Er worden 

o.a. kunststof bloembakken, emmers, afvalcontainers van binnenboxen van 

bulkverpakking gemaakt. 

5.1.1.2.4 Spoelafval 

Spoelafval is afkomstig van de reiniging van de verpakkingsmaterialen en van de producten 

die worden gebruikt om de vulbuis voor de verpakkingsmaterialen te reinigen. 

Aanbevelingen: 

1. Wanneer het bedrijf spoelt met water; hou het mengsel van beide producten bij en 

hergebruik indien mogelijk het mengsel voor een verdere verdunning met water 

van het product te maken. 

2. Wanneer het bedrijf spoelt met andere producten; hou het mengsel van beide 

producten bij en hergebruik indien mogelijk voor andere mengsels. Indien dit niet 

mogelijk is; mengsels zijn geld waard, verkoop ze aan een externe firma. 
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5.1.2 Huishoudelijk afval 
5.1.2.1 PMD 

Sinds juni 2013 is het in Vlaanderen wettelijk verplicht om PMD te sorteren in het bedrijf. 

Het is dus belangrijk dat er gescheiden afvalbakken in het bedrijf worden voorzien en dat 

het bedrijf zijn personeel informeert. 

Aanbeveling: 

1. Wanneer het bedrijf nog geen PMD bakken heeft, opteer dan voor blauwe 

afvalbakken om een uniforme communicatie te behouden. Zorg ook voor een 

duidelijke communicatie over wat in PMD mag en wat niet. Stel de afvalbakken op 

een plaats waar werknemers en/of bezoekers eten en/of drinken: keuken, kantoor, 

vergaderzaal, kantine, … Neem contact op met een erkende afvalophaler om het 

contract aan te passen. Als er minder dan vier zakken van 60 liter worden gevuld 

per twee weken, dan kan je beroep doen op de gemeentelijke inzameldienst. 

Het belangrijk dat het personeel geïnformeerd wordt via e-mail of op een 

personeelsvergadering. 

Op de site www.sorterenophetwerk.be kan er gratis communicatiemateriaal 

worden verkregen krijgen op maat van het bedrijf. 

5.1.2.2 Papier en karton 

Het sorteren van papier en karton dient op een juiste manier te gebeuren. Hieronder 

enkele aanbevelingen om het sorteren te verbeteren en het gebruik te beperken: 

1. Haal kranten, tijdschriften en folders uit hun plastic verpakking. 

2. Stop papier en karton in een kartonnen doos of maak er een pakket van, 

samengebonden met een touw. 

3. Gebruik geen tape om de dozen dicht te maken. 

4. Elektronisch factureren: elektronisch factureren is snel, eenvoudig, efficiënt en 

duurzaam. Het bespaart op geld en tijd omdat het overtypen, goedkeuren en 

archiveren van de facturen automatisch gebeurt. De klanten profiteren makkelijker 

van de snelle betalingskorting omdat de facturen sneller aankomen bij de juiste 

persoon. Hierdoor zal de klant ook sneller betalen wat ervoor zorgt dat het bedrijf 

minder lang openstaande kredieten heeft.  

Daarnaast bespaart het bedrijf op afvalgebied en financieel gebied. Deze besparing 

is het grootst wanneer de ontvangen facturen automatisch worden ingelezen. 

 

De mogelijkheden om elektronisch te factureren kan je onderverdelen in 3 

categorieën: 

 Via mail: een e-mail sturen met een PDF in bijlage. 

 Software: er bestaan verschillende soorten softwarepakketten om 

elektronisch te factureren. Op www.softwarepakket.nl > elektronisch 

http://www.sorterenophetwerk.be/
http://www.softwarepakket.nl/
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factureren staat een overzicht van de softwarepakketten en kunnen de 

pakketten makkelijk worden vergeleken. 

 Via een webportaal: de verzender van het factuur logt dan in op een 

website waar de gegevens van het factuur worden ingegeven. De website 

stuurt een databericht naar de ontvanger, die de gegevens dan 

automatisch kan inlezen. 

De voor- en nadelen per categorie vind je hieronder: 

 E-mail met PDF: dit als voordelen dat het gratis is, de onderneming 

bespaart op papier, postzegels en enveloppen. Bovendien is het een 

makkelijk instap in het elektronisch factureren. 

Het is wel minder professioneel want de data kunnen niet automatisch 

worden ingelezen 

 

 Software voor elektronisch factureren: wanneer de boekhouder met 

hetzelfde pakket werkt, kan je hem ook toegang geven tot het account en 

hoeft het bedrijf de facturen niet meer op te sturen. De software is meestal 

modulair opgebouwd zodat het bedrijf het aantal modules naargelang de 

behoeften kan aankopen. Bovendien is het meestal geen dure investering. 

Wanneer klanten met een andere software werken, kunnen er wel 

problemen optreden i.v.m. de compatibiliteit, er wordt dan best aanspraak 

gedaan op een service provider om dat probleem op te lossen. 

 

 Webportaal: elektronisch factureren via een webportaal is makkelijk en 

goedkoop. De facturen kunnen in alle formaten verstuurd en ontvangen 

worden. Hier bestaat de mogelijkheid om de factureren te laten archiveren. 

Deze optie is meestal wel betalend. Daarnaast moeten de gegevens 

manueel worden ingetypt, wat de mogelijkheid op fouten verhoogd. 

De praktijk leert dat elektronisch factureren het meest interessant is bij grote klanten. Laat 

de klant wel steeds de keuze tussen een elektronisch factuur en een factuur op papier, 

maar probeer het elektronisch factureren aan te moedigen.  

5.1.2.3 Restfractie 

Het restafval moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Het bedrijf kan 

sensibiliseringsacties doorvoeren. Wanneer het bedrijf acties doorvoert om afval te 

verminderen, zal dit tot een algemene bewustwording van het personeel leiden. Op die 

manier zorgt het bedrijf ervoor dat het personeel deze bewustwording met zich meedraagt 

en de acties ook thuis zal toepassen. 

Acties dat het bedrijf kan doorvoeren: 

1. Promoot het drinken van kraanwater i.p.v. flessenwater, 

2. Serveer koffie en andere warme dranken in tassen i.p.v. plastic bekers, 

3. Kies waar mogelijk voor bulkverpakkingen, 

4. Opteer voor navulverpakkingen. 
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5.2 Mobiliteit 
De vervoersstroom van woon-werkverkeer en transport van goederen is per type bedrijf 

even relevant. De onderverdeling wordt daarom gemaakt op basis van vervoersmodi. Een 

succesvol mobiliteitsmanagement is gebaseerd op het aanbieden van realistische 

alternatieven.  

Een algemene aanbeveling is om een mobiliteitsenquête bij het personeel te houden. Op 

die manier krijgt het bedrijf inzicht in de noden van het personeel en kan het hier gericht op 

inspelen. Een voorbeeld van een mobiliteitsenquête staat in bijlage. 

Op basis van de resultaten van de enquête kan het bedrijf een bedrijfsvervoerplan 

opstellen. Zo kan de onderneming het woon- werk- en zakelijk verkeer efficiënter 

organiseren. Dergelijk uitgebreid bedrijfsvervoerplan is niet altijd noodzakelijk, het bedrijf 

kan ook snel inzicht krijgen in de problematiek door een mobiscan uit te voeren. Een 

mobiscan brengt het woon-werkverplaatsingsgedrag van de werknemers in kaart en 

analyseert de bereikbaarheid van een bedrijf. Bedrijven gelegen in West-Vlaanderen 

kunnen een gratis mobiscan laten uitvoeren door het provinciaal mobiliteitspunt van West-

Vlaanderen. De enige voorwaarde is dat het bedrijf een voorgestelde maatregel om het 

woon-werkverkeer te verduurzamen doorvoert. Bedrijven gelegen buiten de provincie 

West-Vlaanderen kunnen zelf een mobiscan uitvoeren. Daarvoor kunnen zij voor meer 

informatie altijd terecht bij het provinciaal mobiliteitspunt. 

5.2.1 Woon-werkverkeer 
De woon- werkverplaatsingen van de werknemers dienen in het algemeen duurzamer te 

worden. Die verduurzaming kan op verschillende manieren plaatsvinden. De werkgever kan 

de werknemers stimuleren om zich op een duurzame manier te verplaatsen, dit door het 

gebruik van de wagen te ontmoedigen en het gebruik van alternatieve vervoerswijzen aan 

te moedigen. Er bestaan instanties die duurzaam woon- werkverkeer bevorderen: 

 Provinciale mobiliteitspunten: in elke provincie zijn er mobiliteitspunten ter 

beschikking van bedrijven of bedrijvenzones. De provinciale mobiliteitspunten 

helpen het bedrijf een mobiliteitsproject op punt te zetten. Zij spelen een 

coördinerende, uitvoerende en evaluerende rol bij het project. Een lijst met een 

overzicht van contactenpersonen per provincie vind je op de website van het 

pendelfonds.  

 

 Toolbox voor mobiliteitsmanagement in ondernemingen: de toolbox helpt 

bedrijven bij het ontwikkelen van een eigen vervoersplan en helpt de bedrijven het 

gebruik van collectief vervoer, openbaar vervoer, carpool en fiets te promoten. De 

toolbox werd in 2000 ontwikkeld door Europese specialisten in 

mobiliteitsmanagement. 

 

 

 

 



Duurzaamheidstudie chemische distributiesector  47 

5.2.1.1 Wagen 

De wagen is het meest gebruikte transportmiddel voor de woon-werkverplaatsing.  

5.2.1.1.1 Bedrijfswagens 

Het bedrijf kan de impact van de wagen op het milieu beïnvloeden door een doordachte 

keuze te maken van de bedrijfsvloot. Om die keuze te vergemakkelijken kunnen er een 

aantal criteria gehanteerd worden waaraan de bedrijfswagens moeten voldoen. 

Aanbevelingen: 

1. Baseer de aankoop of leasing van een voertuig niet enkel op het verbruik en/of 

CO2-uitstoot van een voertuig, maar op de ecoscore van een wagen. De ecoscore 

geeft een totaalbeeld van alle milieu- en dus ook economische voordelen van een 

wagen. Breng de eigen bedrijfsvloot in kaart door op de site van ecoscore de score 

van de eigen bedrijfswagens te bepalen. 

2. Alternatieve aandrijfsystemen 

Er zijn verschillende alternatieve aandrijfsystemen op de markt met elk zijn voor- en 

nadelen. Hieronder staat een overzicht van de voor- en nadelen van LPG, hybride 

voertuigen en elektrische voertuigen. 

 

 LPG: het is een stuk voordeliger dan benzine of diesel. De maximumprijs voor 

LPG bedraagt 0,602 euro per liter (27 mei 2014). Daarnaast wordt er een 

correctiefactor van 0,88 op de belasting op de inverkeerstelling (BIV) toegepast 

op LPG voertuigen.  

LPG wagens zijn wel niet toegelaten in ondergrondse parkings en het aanbod 

van LPG stations is beperkter, maar de wagen heeft ook steeds nog de 

mogelijkheid om op benzine verder te rijden. De Aankoopkost van een LPG 

wagen is hoger, de hogere kost heeft een terugverdientijd van 1 à 2 jaar 

wanneer er meer dan 20 000km per jaar mee gereden wordt. Er dient ook een 

aanvullende verkeerbelasting betaald te worden afhankelijk van het vermogen 

van het voertuig. De tarieven staan in onderstaande tabel. 

Belastbaar fiscaal vermogen Bedrag in euro 

Maximum 7 PK 89,16 

Vanaf 8 PK tot en met 13 PK 148,68 

Vanaf 14 PK 208,20 

Tabel5.1: aanvullende verkeersbelasting LPG voertuigen 
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 Hybride wagen: een hybride wagen combineert het gebruik de voordelen van 

een elektrische wagen en een wagen met een verbrandingsmotor. Het verbruik 

en de CO2-uitstoot liggen lager door de gedeeltelijke aandrijving van een 

batterij. Een hybride wagen is duurder is aankoop, maar wel interessant 

wanneer de werknemer vaak lange verplaatsingen maakt en meer dan 35 000 

km per jaar rijdt. Naargelang de hoeveelheid kilometers die er aflegt worden is 

de aankoop van een hybride wagen op zo’n 3 à 4 jaar terugverdiend door het 

lagere brandstofverbruik. 

 

 Elektrische wagen: een elektrische wagen is interessant wanneer er 

hoofdzakelijk verplaatsingen in een stad gemaakt worden. De verplaatsingen 

van de personen werkende in de chemische distributiesector zijn vaak langere 

afstanden. Momenteel is het gebruik van een elektrische wagen daarvoor nog 

niet interessant. 

 

3. Roetfilters: deze zijn van toepassing op dieselwagens. Ze worden geïnstalleerd om 

de roetuitstoot te verminderen. Alle nieuwe dieselwagens zijn standaard uitgerust 

met een roetfilter. Er bestaan 2 soorten roetfilters: open roetfilters (reductie van 

roet met zo’n 30 à 50%) en gesloten roetfilters (reductie tot 90%). Bij de aankoop 

van een nieuwe wagen die uitgerust is met een roetfilter en een maximale CO2-

uitstoot hebben van 130g/km krijg je subsidies van de federale overheid. Er kunnen 

enkel open roetfilters in bestaande dieselvoertuigen worden ingebouwd. De 

Vlaamse overheid betaalt de installatie van een roetfilter volledig terug. 

4. Brandstofverbruik monitoren: door het brandstofverbruik op te volgen krijgt het 

bedrijf zicht op de daling van het verbruik bij milieuvriendelijk rijden. Het rijgedrag 

wordt vertaald in cijfermateriaal waardoor het rijgedrag kan bijgestuurd worden 

wanneer het nodig is. Hierdoor kan het bedrijf systematisch het verbruik en de kost 

van het brandstofverbruik opvolgen. 

 

5. Opleiding eco-driving: het bedrijf kan een cursus eco-driving organiseren voor de 

werknemers. De cursus houdt meestal een halve dag stage in. Eerst wordt er een rit 

gemaakt in het verkeer, daarna volgt er een theoretische les en daarna wordt 

opnieuw een rit gemaakt in het verkeer. Er bestaan verschillende bedrijven die een 

opleiding aanbieden op maat van het bedrijf. Er bestaat ook de mogelijkheid om 

een workshop te organiseren rond eco-driving of een evenement waar simulatoren 

worden aangeboden. Met die simulatoren wordt er een virtuele rit gemaakt in het 

verkeer. De lijst van bedrijven die in Vlaanderen zo’n cursussen, workshops of 

simulatoren voor werknemers aanbieden staat op het platform ecologisch 

vlootbeheer. 
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Door het toepassen van enkele eenvoudige tips kan het brandstofverbruik al snel dalen: 

 Schakel tijdig naar een hogere versnelling zodat de motor een laag toerental 

behoudt. Schakel bij benzine- en dieselwagens bij een toerental dat lager ligt 

dan 2500. 

 Rij zoveel mogelijk met een constante snelheid. 

 Wanneer je langer dan 30 seconden moet wachten bespaar je brandstof door je 

motor stil te leggen. 

 Hou de bandenspanning in de gaten. Een te lage bandenspanning verhoogt het 

verbruik. 

 Rem op de motor. Laat de motor zo lang mogelijk in dezelfde versnelling zonder 

de koppeling in te drukken. 

 

6. Verlaag de autovergoeding om het gebruik van alternatieve transportmiddelen 

interessanter te maken. 

 

5.2.1.1.2 Dienstverplaatsingen 

Bedrijven kunnen verre en tijdsrovende dienstverplaatsingen voor vergaderingen beperken 

door zoveel mogelijk teleconferenties te houden. 

 

Ook kan het bedrijf in apparatuur voorzien waarmee werknemers op eender welke plaats 

kunnen inloggen in het gebruikerssysteem van de onderneming om op die manier op 

eender welke plaats te kunnen werken. 

 

Personen die verre en kostelijke dienstreizen moeten maken naar het buitenland om 

vergaderingen te houden, kunnen deelnemen aan teleconferenties of zelf teleconferenties 

organiseren.  

 

5.2.1.1.3 Privéwagens  

Het bedrijf kan de tips voor energiezuinig rijden naar alle werknemers communiceren. Zo 

zorgt het bedrijf voor de bewustwording van het personeel.  

5.2.1.2 Openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer heeft diverse voor- en nadelen. Het is aan de werknemer om die 

voor- en nadelen ten opzichte van elkaar af te wegen. De belangrijkste vereiste is dat het 

bedrijf gelegen is in de buurt van aan een halte en dat de werknemer een goede verbinding 

heeft. Daarnaast moet de werknemer op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot gebruik 

van het openbaar vervoer en moet het financieel interessant blijven. In de twee laatste 

vereisten kan het bedrijf een belangrijke rol spelen. 

5.2.1.2.1 De Lijn (bus en tram, Vlaanderen) 

De bus en de tram rijden doorheen heel Vlaanderen, vaak ook tot de minder bereikbare 

gebieden. Op de routeplanner van De Lijn (http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/) kan de 

werknemer eenvoudig uitzoeken welke verbinding met het openbaar vervoer het meest 

efficiënt is. De sites stellen ook de combinaties met de trein voor. 

http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/
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De werkgever is verplicht om tegemoet te komen in de abonnementen van de werknemers. 

De werkgever betaalt een bepaald percentage (minstens 72% tot 100%) van de totale 

kostprijs van het abonnement. Alle tegemoetkomingen voor woon-werkverplaatsingen met 

het openbaar vervoer zijn volledig aftrekbaar. Verplaatsingen met het openbaar vervoer in 

functie van de onderneming zijn 100% aftrekbaar, als de administratie de nodige 

vervoersbewijzen krijgt. 

Aanbeveling: 

1. De onderneming kan meer van het abonnement terugbetalen dan wettelijk 

verplicht is. Op die manier wordt de werknemer gestimuleerd om zich duurzaam te 

verplaatsen en is de werknemer tevreden omdat hij/zij geniet van een extralegaal 

voordeel. 

 

2. Wanneer de infrastructuur het toelaat kan de werkgever het openbaar vervoer 

promoten door een sensibiliseringscampagne uit te werken. Voor de uitwerking van 

zo’n campagne kan het bedrijf beroep doen op externe instanties die 

gespecialiseerd zijn in het uitwerken van zo’n campagnes.  

5.2.1.2.2 NMBS (trein, België) 

Het aanbod van haltes van de trein is beperkter, daarom is een combinatie met de fiets of 

de bus vaak interessant. Het bedrijf kan daarom voorzien in een aantal vouwfietsen die ter 

beschikking staan van de werknemer of fietsen ter beschikking stellen aan het 

dichtstbijzijnde station. 

Ook voor de abonnementskosten van de trein moet is de werkgever verplicht om een 

bijdrage te betalen. De tussenkomst varieert naargelang de afstand van 69,10% tot 75,60%. 

Als de werknemer bij de belastingsaangifte opteert voor de forfaitaire aftrek van de 

beroepskosten, dan is het bedrag van de patronale bijdrage volledig belastingsvrij. 

Een andere optie is de 20-80 regeling. Wanneer de werkgever 80% van de 

abonnementskost van de werknemer op zich neemt, dan betaalt de overheid de overige 

20%. Dit geldt enkel voor de trein of een combinatie van de trein met MIVB. 

5.2.1.2.3 Gecombineerd vervoer 

Vaak is het voor de werknemer interessant om twee vervoersmodi te combineren. 

Daarvoor zijn er extra voordelige gecombineerde abonnementsformules. 

5.2.1.2.4 Combinatie trein + De Lijn of MIVB 

Deze kaart combineert het traject van de trein met het volledige netwerk van De Lijn of 

MIVB. De combinatie is goedkoper dan afzonderlijke kaarten per vervoersmodi. 

5.2.1.2.5 Combinatie openbaar vervoer + leasewagen 

De combinatie van een leasewagen en een abonnement van de NMBS is ideaal voor iemand 

die vaak de auto nodig heeft om op een bestemming te geraken, maar ook gebruik wil 

maken van de trein om files en drukke stadscentra te vermijden.  
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De werkgever kan een railease-overeenkomst afsluiten met de NMBS waardoor de 

werknemer 20, 40 of 60 reisdagen kan opnemen gedurende één jaar. Een reisdag is goed 

voor onbeperkt reizen met de trein, de bus, de tram en de metro. Dit zowel in Vlaanderen, 

Brussel als Wallonië. De kosten van de railease-overeenkomst zijn 100% fiscaal aftrekbaar 

5.2.1.3 Carpoolen 

Carpoolen is zeer efficiënt om het gebruik van de wagen te beperken. Carpoolen is 

kostenbesparend voor de werknemers wanneer zij geen kilometervergoeding krijgen. 

Wanneer beide werknemers een kilometervergoeding krijgen, is carpoolen financieel niet 

interessant. De werknemer verliest een bron van inkomen. Om dit te vermijden kan de 

werkgever een verhoogde tegemoetkoming voor carpoolers voorzien.  

Carpoolen heeft ook nadelen. De voornaamste nadelen zijn dat de werknemer bij 

onverwachte omstandigheden niet thuis geraakt en/of dat de werknemer de wagen ook 

nog gebruikt voor andere activiteiten voor of na het werk. Het is daarom belangrijk dat er 

goede afspraken worden gemaakt tussen de werknemers en dat de werkgever inspeelt op 

deze nadelen. Vaak willen personen wel carpoolen, maar kennen zij niemand die hetzelfde 

traject volgt. 

Aanbevelingen: 

1. De werkgever kan voorzien in een thuiskomstgarantiesysteem. Het biedt de 

zekerheid aan de werknemer die carpoolt dat hij/zij bij onvoorziene 

omstandigheden toch thuis geraakt. De thuisrit kan worden voorzien door het 

gebruik van een dienstwagen of de taxi. Het is belangrijk dat de regels omtrent de 

thuiskomstgarantie duidelijk en strikt worden vastgelegd en toegelicht aan de 

betreffende werknemers. Op die manier kan er geen verwarring ontstaan en zal de 

maatregel een relatief goedkope maatregel zijn om het carpoolen te stimuleren. 

 

2. Verbinden van carpoolers: de site van carpoolplaza is hiervoor het instrument bij 

uitstek. De site centraliseert de gegevens van carpoolers en stelt verschillende 

kandidaten die langs hetzelfde traject rijden aan elkaar voor. 

 

3. Het bedrijf kan zelf ook een database opstellen waar ze de gegevens van potentiële 

carpoolers in onderbrengt zodat zij kan communiceren met kandidaten die enkel 

met collega’s willen meerijden. 

Ook voor werknemers is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over 

het carpoolen. De afspraken worden best de eerste of tweede keer dat de werknemers 

carpoolen gemaakt. Het bedrijf kan deze tips aan de werknemers meegeven, zodat ze een 

aangename reis van en naar het werk hebben. 
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Aanbevelingen: 

1. Vergoed de carpoolpartner om mee te rijden. Je kan ook wekelijks of maandelijks 

wisselen van chauffeur, dan moet je elkaar niet vergoeden. 

2. Verwittig tijdig bij ziekte of een defecte wagen 

3. De chauffeur is juridisch verantwoord voor de andere carpoolpartners. Rij daarom 

voorzichtig en zorg ervoor dat de wagen goed onderhouden is. 

Werknemers die carpoolen kunnen 0,15 euro per kilometer inbrengen als beroepskost. Als 

de werknemer de beroepskosten niet inbrengt, krijgt hij/zij een volledige fiscale vrijstelling 

voor de verplaatsingsonkosten. Bij andere werknemers is dat maar voor een derde 

onbelast. Wanneer de werknemer met een bedrijfswagen carpoolt, is dat fiscale voordeel 

niet meer van toepassing. 

5.2.1.4 Fietsen 

De werkgever kan het fietsen bij de werknemers stimuleren. Hierdoor bouwt de 

onderneming aan een groen imago en worden de werknemers gestimuleerd tot sportief 

gedrag. Het aanzetten tot fietsen kan door verschillende maatregelen door te voeren. 

Aanbevelingen: 

1. Vergoed de fietsers: de fietsvergoeding is niet verplicht, maar tot 0,21 euro/km is 

de fietsvergoeding vrij van inkomensbelasting. Daarnaast kan de werkgever de 

fietsers nog andere extra voordelen bieden. Het bedrijf kan voorzien in gratis 

regenkledij, zorgen voor een periodegebonden onderhoud van de fiets, voorzien in 

opbergkasten en douches of de werknemer een gratis bedrijfsfiets geven. 

 

2. Bike To Work: Bike To Work is een online campagne die werknemers stimuleert om 

met de fiets naar het werk te komen, al dan niet in combinatie met de wagen of het 

openbaar vervoer. Via een spaarpuntensyteem en de organisatie van twee 

fietswedstrijden per jaar, worden de werknemers gestimuleerd om met de fiets 

naar het werk te komen. Op de site van Bike To Work kunnen werknemers online 

fietsgedrag opvolgen. Daarnaast krijgt de werknemer fietspunten naargelang het 

aantal dagen dat hij/zij met de fiets naar het werk komt. Aan de hand van 

fietspunten kunnen de werknemers diverse prijzen ontvangen, gaande van 

kortingsbonnen tot fietsabonnementen van Blue Bike. 
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Om deel te nemen aan de Bike To Work campagne betaalt de werkgever een 

jaarlijkse bijdrage afhankelijk van het totaal aantal werknemers in het bedrijf.  

 

Duurtijd overeenkomst 1 jaar 2 jaar 3 jaar 

Aantal werknemers    
1 - 10 € 80 € 140 € 210 

11 - 50 € 150 € 280 € 400 

51 - 99 € 200 € 350 € 450 

100 - 499 € 350 € 600 € 825 

Tabel 5.2: deelnameprijs campagne Bike To Work 

3. Elektrische fietsen: elektrische fietsen zijn steeds meer in trek aangezien ze het 

fietscomfort verhogen en de fietstijd beperken. De werknemer moet minder 

inspanning leveren om met de fiets naar het werk te komen en zal daarom 

makkelijker het gebruik ervan overwegen. Het bedrijf kan voorzien in een financiële 

tussenkomst voor een elektrische fiets. 
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5.2.2 Transport van goederen 
Het transport van goederen gebeurt ofwel via de eigen vrachtwagens van de onderneming, 

ofwel via een uitbesteding aan een extern transportbedrijf. 

5.2.2.1 Algemeen 

Transport is één van de belangrijkste factoren die luchtvervuiling en de stijging van CO2 in 

de lucht veroorzaakt. Bovendien worden de fossiele brandstoffen waarmee de 

vrachtwagens rijden steeds schaarser en duurder. Het is dus niet enkel van individueel, 

maar van maatschappelijk belang dat het transport efficiënter en minder milieubelastend 

gebeurt. 

Als alle bedrijven efficiënte maatregelen doorvoeren, kan de milieubelasting door transport 

fors gedrukt worden. Als de chemische distributiesector innoverend en vooruitstrevend is, 

heeft zij potentieel om een koploper te worden in duurzame transportmethoden. Dit vergt 

een inspanning van alle bedrijven, maar als zij die inspanningen leveren, zullen zij merken 

dat dit niet enkel een milieuvriendelijke, maar ook een kostenefficiënte manier van 

transporteren is. 

De chemische distributiebedrijven kunnen inspelen op transportbedrijven door milieueisen 

in de contractvoorwaarden te stellen. Ze kunnen ook het eigen transport verbeteren door 

efficiënt te transporteren, milieucriteria voorop te stellen in het aankoopbeleid en in te 

spelen op het aanbod van alternatieve transportmiddelen. 

Daarnaast kunnen zij de eigen infrastructuur verbeteren door zoveel mogelijk te 

centraliseren. Bedrijven kunnen verschillende magazijnen centraliseren in één magazijn. Op 

die manier wordt er een overzichtelijk geheel gecreëerd en kan het transport van goederen 

efficiënter worden georganiseerd. 

Wanneer bedrijven nieuwe magazijnen zullen opbouwen of nieuwe gronden aankopen, 

kunnen zij de locatie van deze gronden sterk in acht nemen. Ze kunnen bij voorkeur 

gronden kopen vlak gelegen aan waterwegen, spoorwegen en grote omsluitingwegen. 

 

5.2.2.2 Uibesteding van transport 

5.2.2.2.1 Milieuvoorwaarden in het contract 

Bij de uitbesteding van transport van goederen spelen diverse factoren een belangrijke rol. 

De prijs, de service en de betrouwbaarheid van de transportbedrijven moet goed zijn. 

Daarnaast zijn er ook milieufactoren die steeds meer in acht worden genomen bij de 

uitbesteding van transport. 

Bedrijven kunnen een belangrijke invloed uitoefenen op de beperking van luchtvervuiling 

die door het transport wordt veroorzaakt. Door specifieke milieuvoorwaarden te stellen in 

het contract van de uitbesteding, stimuleren zij enerzijds transportbedrijven om zich 

efficiënter en duurzamer te organiseren en anderzijds belonen zij vooruitstrevende 

transportbedrijven door een contract met hen af te sluiten. De chemische 

distributiebedrijven tonen zich geëngageerd in de strijd voor een efficiënter en duurzamer 

transport. 
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Welke milieuvoorwaarden bedrijven kunnen stellen in hun contract staat hieronder 

beschreven: 

1. Screen het transportbedrijf op het ISO 14001 certificaat. Om te voldoen aan dit 

certificaat moet het bedrijf de milieu-impact van de activiteiten identificeren en 

controleren. Het bedrijf moet het milieubeheer continu verbeteren en objectieven 

stellen. 

2. Lean & Green: het aantal transportbedrijven die het Lean & Green certificaat 

bezitten breidt steeds uit. Bij uitbesteding van transport, kan het bedrijf in de 

selectieprocedure transportfirma’s met een Lean & Green certificaat voorrang 

geven. 

Wanneer de chemische distributiebedrijven deze twee principes als basis stellen bij 

uitbesteding van het transport, kunnen zij een belangrijke invloed uitoefenen op de 

transportbedrijven en geven zij een signaal naar hen om duurzamer te ondernemen. 

5.2.2.3 Eigen transport 

5.2.2.3.1 Efficiënt transporteren 

Door het transport efficiënt te organiseren kan het bedrijf veel kosten besparen. Wanneer 

bedrijven in hun eigen transport voorzien, is het belangrijk dat zij dit transport efficiënt 

organiseren. Hier gaan kostenefficiëntie en milieubesparing hand in hand. Hoe minder 

vervoerskilometers er worden afgelegd en hoe meer goederen in eenzelfde rit worden 

vervoerd, hoe lager de kosten liggen en hoe meer de impact op het milieu beperkt wordt. 

Aanbevelingen: 

1. Probeer zoveel mogelijk producten te consolideren in één vracht.  

2. Stel een logistiek plan op om zoveel mogelijk klanten te bevoorraden met zo weinig 

mogelijk vervoerskilometers. 

3. Onderzoek en organiseer collectieve pakketdiensten. 

5.2.2.3.2 Milieucriteria in het aankoopbeleid 

Door milieucriteria voorop te stellen in het aankoopbeleid kunnen de ondernemingen 

makkelijk de afweging maken welke vrachtwagen het meest milieuvriendelijk is. De 

bedrijven kunnen zich daarvoor baseren op de ecoscore van de vrachtwagen. De site van 

ecoscore ontwikkelde een module die alle aspecten die hinderlijk zijn voor de omgeving in 

acht neemt. Op http://www.ecoscore.be/rekenmodule kan de onderneming zelf de 

ecoscore van een vrachtwagen berekenen. 

5.2.2.3.3 Screening van de bedrijfsvloot 

Door middel van de rekenmodule die je op http://www.ecoscore.be/rekenmodule kan 

terugvinden, kan het bedrijf de eigen bedrijfsvloot makkelijk in kaart brengen op basis van 

de criteria die worden gebruikt voor ecoscore. Op die manier krijgt het bedrijf inzicht in de 

eigen bedrijfsvloot en kan het mede op basis van die gegevens overwegen om al dan niet 

nieuwe bedrijfsvloot aan te kopen. 

http://www.ecoscore.be/rekenmodule
http://www.ecoscore.be/rekenmodule
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5.2.2.4 Alternatieve transportmiddelen 

Het gebruik van alternatief transport kan het bedrijf zowel economische als 

milieuvoordelen leveren. Vaak zal een combinatie gemaakt moeten worden tussen de 

verschillende vervoersmodi. De beschikbare vervoersmodi zijn vrachtwagens, schepen, 

treinen en vliegtuigen.  

Aanbevelingen: 

1. Beperk zo veel mogelijk het transport via vliegtuigen. Luchttransport is de meest 

vervuilende manier van transporteren. 

2. Maak de afweging naar transport via spoor. De goederentreinen rijden in het 

algemeen over drie grote assen: (1) Antwerpen – Athus-Meuse – Italië – 

Zwitserland, (2) Antwerpen – Montzen – Duitsland en (3) Antwerpen – Parijs. 

3. Probeer in zo groot mogelijke vracht aan te kopen. Grote vrachten worden meestal 

getransporteerd via boten of per spoor.  
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5.3 Water 

5.3.1 Proceswater 
Het proceswater wordt aangewend als spoelwater en water om productverdunningen mee 

te maken. Proceswater is enkel van toepassing op het type bedrijven dat productie heeft op 

de site. 

5.3.1.1 Algemeen 

Bij het streven naar een efficiënt watergebruik binnen een bedrijf, is het belangrijk dat het 

bedrijf alle in- en uitgaande waterstromen kent. Daarvoor kan een bedrijf een 

waterbeheerplan opmaken. Tijdens de studiefase van het plan moeten de volgende zaken 

in kaart worden gebracht: 

 Afvalwaterstromen (hemelwater, proceswater en afvalwater), 

 Watervoorzieningen (voor hemelwater, huishoudelijk water en drinkwater), 

 Waterbehandelingen (waterzuivering, infiltratiemogelijkheden, bufferbekkens). 

Daarna kan het bedrijf doelen voorop stellen (bv. reduceren gebruik drinkwater of 

bevorderen infiltratiemogelijkheden). 

Daarvoor kan het bedrijf zich baseren op de volgende aanbevelingen: 

1. Lokaliseer de grootste watergebruikers; 

2. Definieer besparings- of herbruikmogelijkheden; 

3. Voer de maatregelen door waar de meeste besparingen mogelijk zijn; 

4. Zorg ervoor dat regenwater zoveel mogelijk kan infiltreren. Hierdoor wordt het 

regenwater bij de bron opvangen en wordt de grondwatertafel aangevuld en 

verdroging tegengegaan.  

Het bedrijf kan de infiltratie van regenwater bevorderen door: 

 het aantal vierkante meter verharde oppervlakte te beperken, 

 grastegels aan te leggen (bv. bij parking) i.p.v. betonverharding, 

 bestrating met brede voegen aan te leggen, 

 voorzie wel koolwaterstoffilters bij risico op vervuiling (bv. bij 

vrachtwagenparkings). 

5. Wanneer het niet mogelijk is om regenwater te hergebruiken of infiltreren kan er 

gebruik gemaakt worden van bergingsvoorzieningen zonder infiltratie: 

 Berging op groendaken: een groendak fungeert als buffersysteem tussen 

neerslag en het afvoersysteem. 30-50% van het hemelwater wordt gefilterd 

en geabsorbeerd door de plantaardige bedekking. Wanneer een bedrijf een 

groendak heeft, dient dat aantal vierkante meter dak niet worden 

meegerekend bij de berekening voor de hemelwaterput. 

 

 



Duurzaamheidstudie chemische distributiesector  58 

5.3.1.2 Spoelwater 

Het spoelwater wordt aangewend om de verpakkingsmaterialen te ontdoen van 

productrestanten. Door de verpakkingen te spoelen, kunnen ze opnieuw worden gebruikt 

voor andere producten. 

Aanbevelingen: 

1. Verwijder de restlading vooraleer je tot de eigenlijke reiniging overgaat, dit kan 

door de restlading af te tappen, uit te scheppen of leeg te zuigen d.m.v. een 

vacuümwagen. Het bedrijf voorkomt hierdoor onnodige verontreiniging van 

waswater en bespaart op spoelwater en reinigingsmiddelen. 

2. Spoel hardnekkige productrestanten voor, hierdoor wordt de verontreiniging 

geconcentreerd in een relatief kleine afvalstroom. 

3. Voorzie een afdak voor de opslag van niet gereinigde vaten, zo vermijd je 

verontreiniging van regenwater. 

4. Gebruik regenwater als bluswater. 

5. Gebruik regenwater als spoelwater: het spoelwater dient niet altijd van 

drinkwaterkwaliteit te zijn. Het gebruik van regenwater is economisch interessant. 

Aangezien hemelwatercaptatie verplicht is bij verbouwingen, kan het bedrijf op 

voorhand al een regenwatervoorziening aanleggen om de kosten te spreiden en de 

wetgeving voor te blijven. Bij het gebruik van regenwater als spoelwater is het wel 

aangeraden om enkel regenwater afkomstig van de daken van de 

reinigingsinstallatie en/of van daken van naastliggende gebouwen te gebruiken. 

Regenwater afkomstig van verharde oppervlakken zoals parkeerplaatsen kan 

vervuild zijn en is hierdoor minder geschikt. Meestal is ook een voorbehandeling 

nodig die kan bestaan uit filtratie (standaard in regenwatertanks), desinfectie en 

pH-correctie. 

6. Onderzoek de mogelijkheid tot hergebruik van proceswater. Het proceswater kan 

hergebruikt worden na zuivering in de waterzuiveringsinstallatie. Op die manier kan 

het bedrijf de waterkringloop sluiten en weinig extra water verbruiken. Water 

vormt een significante kost voor bedrijven en deze kost zal in de toekomst alleen 

maar oplopen. 

7. Voer een wateraudit uit of laat er een uitvoeren zodat de knelpunten en grootste 

waterverbruikers in kaart worden gebracht.  

5.3.1.3 Water voor productverdunningen 

Op het water voor productverdunningen kan het bedrijf niet besparen. Dit water is 

essentieel om de bedrijfsvoering te laten functioneren. Dit water wordt 100% aangewend 

om nieuwe producten mee te maken. 
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5.3.2 Huishoudelijk water 
Het gebruik van huishoudelijk water wordt door de onderzochte bedrijven beperkt door de 

installatie van waterbesparende knoppen en kranen bij toiletten en kranen. Toch kan een 

bedrijf het watergebruik nog verder beperken en controleren. 

Aanbevelingen: 

1. Lekken controleren: door regelmatig de watermeter na te kijken kan je lekken 

opsporen. Kleine lekken kunnen vaak grote gevolgen hebben, zo kan een lekkende 

kraan makkelijk 4 liter per uur verbruiken, dit is op jaarbasis 35m³. 

2. Gebruik regenwater: jaarlijks is er gemiddeld zo'n 750 liter regenwater per 

vierkante meter beschikbaar. Een onderneming is op basis van de 

hemelwaterverordening verplicht om regenwater op te vangen bij de bouw van 

nieuwe infrastructuren. Het volume van de hemelwaterputten moet in verhouding 

staan met de totale dakoppervlakte. Dit volume bedraagt minimaal 50 liter per 

vierkante meter horizontale dakoppervlakte. De maximale inhoud van de 

hemelwaterput bedraagt 10 000 liter, tenzij het bedrijf kan aantonen dat een groter 

gebruik nuttig zal worden toegepast. Wanneer het bedrijf bij nieuwbouw of 

herbouw van een constructie opteert om een groendak te plaatsen, moet er geen 

hemelwaterput worden voorzien. Het bedrijf kan regenwater aanwenden als 

spoelwater voor toiletten en voor de besproeiing van groenzones. 

3. Leg een gescheiden rioleringsstelsel aan: het is verplicht om bij 

infrastructuurwerken een gescheiden rioleringsstel voor regenwater en afvalwater 

aan te leggen. Het bedrijf kan verder gaan dan de wetgeving en een gescheiden 

riolering met drie afvoerleidingen voorzien. De afvoer wordt dan onderverdeeld in 

hemelwater, grijswater en zwart water. Grijs water is afkomstig van douches en 

kranen en kan na zuivering hergebruikt worden. Zwart water is verontreinigd met 

fecaliën en dient te worden geloosd in de riolering. Hemelwater kan worden 

aangewend voor de spoeling van toiletten. 
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5.4 Energie 

5.4.1 Algemeen 
Deze aanbevelingen zijn onderverdeeld in fases of stappen die gebaseerd zijn op het 

duurzaamheidsmeter stad Gent document en het REAP-rapport (Rotterdam Energy 

Approach and Planning). Dit zijn de verschillende fases: beperk het energieverbruik en de 

vraag, maak gebruik van energie-uitwisseling op de site, produceer en gebruik 

hernieuwbare energie.  

In de eerste stap wordt de vraag naar energie geminimaliseerd waardoor het verbruik en de 

CO2-uitstoot zullen dalen. Zwakke punten, energetische verliezen en opportuniteiten 

worden in kaart gebracht. Hierna worden maatregelen genomen om deze kansen te 

benutten of zwaktes te beperken, enkele voorbeelden hiervan zijn energie- of 

isolatiestudies die resulteren in maatregelen om het energieverbruik te beperken en 

energiebronnen op een efficiëntere manier in zetten. 

De tweede fase behandelt het hergebruik van restenergie of reststromen zoals restwarmte 

in de kantoren en andere bedrijfsgebouwen. Hierdoor kunnen ondernemingen nog 

milieuvriendelijker met energie en fossiele brandstoffen omspringen. Het energetisch 

verbruik wordt beperkt door energie onder de vorm van (rest)warmte uit de omgeving te 

halen. Een warmtewisselaar is een mooi voorbeeld van een maatregel die bedrijven kunnen 

implementeren in deze fase. 

De derde en laatste stap focust zich op hernieuwbare energiebronnen. In welke mate ze 

realiseerbaar zijn voor de bedrijven en in welke vorm (zonnepanelen, warmtepomp, ...) ze 

best geïnstalleerd zouden worden. 
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5.4.2 Elektriciteit 
5.4.2.1 Algemeen 

De maatregelen of aanbevelingen die hierna opgenoemd worden zijn van toepassing op alle 

verschillende soorten bedrijven die voorkomen in het onderzoek, dus ondernemingen die 

handelen in commodities, specialities of ondernemingen onder de vorm van traders.  

5.4.2.1.1 Beperk het energieverbruik en de vraag naar energie 

5.4.2.1.1.1 Energiestudie 

Voor de ondernemingen is het uiteraard interessant om een energiestudie te laten 

uitvoeren door een studiebureau of door de energieleverancier zelf. Hierdoor kunnen ze 

een beter inzicht krijgen over hun elektriciteitsverbruik en duurzamer ondernemen. De 

studie zou bijvoorbeeld bepaalde isolatietechnieken, vervangingen van machines en 

toestellen kunnen aanraden waardoor het elektriciteitsverbruik zal dalen. 

5.4.2.1.1.2 Isolatiestudie 

Door een isolatiestudie uit te voeren kunnen de bedrijven een beter inzicht krijgen in de 

verwarming van de magazijnen, productiehallen of kantoren en kunnen ze inspelen op de 

resultaten van de studie (warmteverliezen, mogelijkheden, ...). Hierdoor kunnen ze kosten 

en energie besparen wat zal resulteren in een verminderde CO2-uitstoot. 

5.4.2.1.1.3 Verlichting kantoren, magazijnen, gangen en toiletten 

Bij het verlichten van de kantoren kunnen de ondernemingen nog beter presteren, dit 

kunnen ze doen door de volgende aanbevelingen: 

1. Door hun kantoren te verlichten met behulp van een LED TL verlichting in de plaats van 

reguliere TL verlichting. De voordelen van deze nieuwe verlichtingsvorm zijn de 

volgende (Groene energielampen: 2014): 

 Verbruikt tot 65% minder energie dus ook een reductie in CO2-uitstoot in 

vergelijking met reguliere TL lampen, 

 Ze hebben een langere levensduur (30.000 - 50.000 branduren) waardoor ze 

minder vervangen moeten worden, 

 Voor 98% recycleerbaar, 

 Minder milieubelastende productieprocessen (geen zwavelproductie nodig om de 

lampen te produceren), 

 Het bevat geen zware metalen (reguliere TL lampen wel), 

 Eenvoudige installatie in armaturen. 

 

LED TL verlichting is veel milieuvriendelijker dan andere verlichtingsvormen doordat het 

elektrisch verbruik daalt en ze bijna volledig recycleerbaar zijn.  

 

2. Wanneer de ondernemingen de kantoren verlichten aan de hand van TL lampen 

kunnen deze bedrijven kijken uit welk materiaal of armatuur de houders van de TL 

lampen bestaan. Armaturen voorzien van reflecterende wanden of armaturen die uit 

reflecterend materiaal opgebouwd zijn genieten de voorkeur omdat dan een maximale 

lichthoeveelheid uit de reflectie van de lichtenergie gehaald wordt. Hierdoor zijn 

minder intensieve TL-lampen vereist. 
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3. Alle oude lampen zo snel mogelijk vervangen door nieuwere of moderne types die 

zuiniger en dus milieuvriendelijker zijn (LED TL lampen, gewone LED lampen of gewone 

TL lampen). 

5.4.2.1.1.4 Directe winning van passieve zonne-energie in de kantoren 

Door het invallend zonlicht optimaal te benutten aan de hand van zoveel mogelijk ramen en 

lichtkoepels of lichtstraten in de kantoren kan de warmte en de natuurlijke verlichting 

optimaal benut worden. Wanneer de ondernemingen beschikken over lichtkoepels op het 

dak van de kantoren is het interessant om deze na enkele jaren te vervangen zodat ze het 

maximum aan zonlicht doorlaten waardoor de verlichting van de kantoren miniem blijft. 

Door een goed onderhoud van deze lichtkoepels, ze regelmatig reinigen etc., kan men de 

verlichting binnenin de kantoren beperken. Indien ze niet beschikken over lichtkoepels op 

de daken van de magazijnen is het aan te raden om dit te voorzien indien mogelijk, zo kan 

de onderneming op licht besparen waardoor na verloop van tijd de installatiekost van de 

lichtstraten of lichtkoepels wordt teruggewonnen. 

5.4.2.1.1.5 Bewegingssensoren 

Sensoren die op beweging werken kunnen gemakkelijk in gangen, magazijnen, 

productiehallen, toiletten geïnstalleerd worden. Deze sensoren besparen energie doordat 

ze onnodige verlichting voorkomen. 

5.4.2.1.1.6 Lichtsensoren 

Een van de bezochte bedrijven beschikte over lichtsensoren op de daken van de 

bedrijfsgebouwen. Deze sensoren zullen de lichtintensiteit buiten meten en op basis van de 

sterkte van het licht de verlichting binnen in de gebouwen dimmen of versterken. Hierdoor 

wordt geen nutteloze energie gebruikt door kunstmatige verlichting en worden de 

gebouwen niet overbelicht. Door een dimbare verlichtingsinstallatie te installeren kunnen 

de andere bedrijven in de sector gemakkelijk energie besparen. 

5.4.2.1.2 Maak gebruik van energie-uitwisseling op de site 

5.4.2.1.2.1 Ventilatie bedrijfsgebouwen 

Wanneer men renovatiewerken uitvoert of investeert in nieuwbouw is het interessant voor 

de bedrijven om de bedrijfsgebouwen te ventileren aan de hand van een warmtewisselaar. 

Via dit principe brengt men warmte over van een medium(vloeistof, gas) op een ander 

medium. Dit kan zowel voor koeling als opwarming toegepast worden, de warmte zal altijd 

van warm naar koud overgaan en is dus ideaal voor de ventilatie van gebouwen en om geen 

warmte te verliezen. De "vervuilde" warme lucht gaat in de gescheiden kanaaltjes van de 

warmtewisselaar de koude verse buitenlucht opwarmen. Doordat deze kanaaltjes 

gescheiden zijn, kan de vervuilde lucht zich niet mengen met de verse lucht. De 

warmtewisselaar zal ervoor zorgen dat er minder energie besteed wordt aan het 

opwarmen van de binnenkomende lucht. In het kort is dit dus een energiebesparende en 

milieuvriendelijke manier om de bedrijfsgebouwen te ventileren. 
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5.4.2.1.3 Produceer en gebruik hernieuwbare energie 

5.4.2.1.3.1 Groene stroom contracten 

Via groene stroom contracten kunnen ondernemingen 100% groene of hernieuwbare 

energie aankopen. De leverancier gaat dan via ‘garanties van oorsprong’ bewijzen vanwaar 

de energie komt (biogas, waterkrachtcentrales, windmolens, zonne-energie, biomassa, …). 

Dit zal niet rechtsreeks vanuit de installaties die zelf groene stroom opwekken komen, maar 

vanuit de omliggende elektriciteitscentrales. Dit wordt gedaan omdat men anders teveel 

elektriciteit zou verliezen door het transport. Dit wordt wel gecompenseerd en 

gecontroleerd via de garanties van oorsprong (De Standaard: 2014). 

5.4.2.1.3.2 Zonnepanelen 

De installaties van grote oppervlaktes aan zonnepanelen zullen relatief goedkoper zijn dan 

de installatie van kleine oppervlaktes. De terugverdientijd hangt af van de grootte van de 

installatie(aantal panelen en totale oppervlakte panelen) en de prijs die men betaalt voor 

grijze stroom, over het algemeen kunnen we stellen dat de terugverdientijden voor 

investeringen in zonnepanelen door KMO's uiteenlopen van 10 tot 15 jaar, soms wel 20 

jaar.  

Bij het aanleggen van nieuwe bedrijfsgebouwen hebben de ondernemingen de verplichting 

dat ze voor elke vierkante meter bruto vloeroppervlakte 10 kWh hernieuwbare energie 

moeten produceren. Dit kan aan de hand van een zonnecollector, een warmtepomp, een 

zonneboiler of een PV-installatie. 

Wanneer bedrijven gebruik maken van zonnepanelen of deze installeren dan is deze meter 

niet gekoppeld aan een terugdraaiende meter. Wel zijn er nog andere voordelen voorzien 

voor de ondernemingen: 

 Investeringsaftrek van 13.5% voor energievriendelijke investeringen, 

 Groene stroom certificaat van 50 euro per geproduceerde mWh, 

 Per mWh dat men op het net injecteert krijgt met een vergoeding/compensatie van 

35 euro. 

Conclusie: 

Het antwoord op de vraag of het nog interessant is voor bedrijven om zonnepanelen te 

installeren is genuanceerder dan enkele jaren geleden. Wanneer ondernemingen meer dan 

90 euro betalen per mWh die ze afnemen is het interessanter voor deze bedrijven om te 

investeren in zonnepanelen. Die stroom moet dan wel ter plaatse gebruikt worden want 

(zoals hierboven vermeld) is de prijs die men krijgt voor stroom dat op het elektriciteitsnet 

geïnjecteerd wordt te gering om de installatiekost terug te winnen. Om bij nieuwbouw te 

voldoen aan de vereisten om hernieuwbare energie te produceren dan kiezen de bedrijven 

best voor een PV-installatie qua technische haalbaarheid, eenvoud en rendabiliteit. In 

andere gevallen is het minder interessant voor KMO's om zonnepanelen te investeren op 

de bedrijfsterreinen (Kluwer: 2014). 
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5.4.2.2 Type bedrijven: commodities, specialities, productie 

Dit zijn aanvullende maatregelen voor bedrijven die productiesites hebben en handelen in 

specialities of commodities. 

5.4.2.2.1 Beperk het energieverbruik en de vraag naar energie 

5.4.2.2.1.1 Procesgerichte aanbevelingen 

 Sequentiële opstart: 

Wanneer de bedrijven de energie-intensieve machines, toestellen, ... zoals pompen 

of compressoren na elkaar opstarten dan wordt het elektriciteitsnetwerk niet 

overbelast. Hierdoor worden ook stroompieken en stroompannes vermeden en 

besparen de ondernemingen energie en elektriciteitskosten. 

 Frequentiegestuurde pompen en compressoren: 

Hiermee wordt de snelheidsregeling van de motoren zodanig goed geregeld dat de 

motoren van de pompen op een optimaal toerental draaien. Dit gebeurt door de 

frequentie van de toegevoerde stroom te wijzigen waardoor de toegevoerde 

energie optimaal benut wordt. Door niet frequentiegestuurde toestellen te 

vervangen door frequentiegestuurde toestellen kan het energieverbruik van deze 

installaties tot 60% gereduceerd worden (Jurgen Meirlaen, Cursus energie, H4 

rationeel energiegebruik). 

 Flow detectors: 

Wanneer ondernemingen pompen tijdens de productieprocessen gebruiken dan is 

het interessant om een flowdetector te installeren, met dit toestel kunnen lekken 

onmiddellijk opgemerkt worden waardoor er geen lekverliezen en bijkomende 

milieuschade voorkomt, de nauwkeurigheid stijgt waardoor debietverliezen 

vermeden worden en kosten bespaard worden. 
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5.4.3 Brandstoffen 
5.4.3.1 Algemeen 

De maatregelen of aanbevelingen die hierna opgenoemd worden zijn van toepassing op alle 

verschillende soorten bedrijven die voorkomen in ons onderzoek, dus ondernemingen die 

handelen in commodities, specialities of ondernemingen onder de vorm van traders.  

De ondernemingen kunnen aan de hand van aankoopvisie ten opzichte van bedrijfswagens 

een inspanning doen om de uitstoot van de bedrijfswagens en de bijkomende belasting op 

het milieu ervan te beperken. De bedrijven zouden er goed aan doen om nog meer 

vereisten aan de keuze van de bedrijfswagens te stellen zoals de soort brandstof. De 

bedrijven moeten ook eisen stellen op vlak van het type motor, de CO2-uitstoot en het type 

wagen,het verbieden van sportwagens of SUV's bijvoorbeeld.  

5.4.3.1.1 Carbon Disclosure Project 

Door zich aan te sluiten bij het Carbon Disclosure Project kunnen bedrijven hun CO2-

uitstoot rapporteren, opvolgen en acties ondernemen om dit in de toekomst te 

verminderen. 

5.4.3.2 Type bedrijven: commodities, specialities, productie 

Dit zijn aanvullende maatregelen voor bedrijven die productiesites hebben en handelen in 

specialities of commodities. 

5.4.3.2.1 Beperk het energieverbruik en de vraag naar energie 

5.4.3.2.1.1 Vrachtwagens 

Uit de tabel gegeven in de randvoorwaarden(Tabel 1: Euronormen vrachtwagens) blijkt dat 

er een groot verschil in uitstoot van NOx,/stikstofoxiden, PM10/fijn stof en 

HC/koolwaterstof bestaat tussen Euronorm 3, 4 en 6. Hierdoor is het interessant voor de 

bedrijven die nog over vrachtwagens die niet voldoen aan euronorm 4 om over te 

schakelen op of een investering doen in vrachtwagens met die voldoen aan een hogere 

euronorm en die dus minder schadelijke gassen uitstoten.  

Hierdoor kunnen de ondernemingen hun milieuprestaties verbeteren en CO2-uitstoot 

verminderen. Door de vrachtwagens te voorzien van aangepaste additieven (een 32,5% 

oplossing van synthetisch ureum in gedemineraliseerd water)in combinatie met diesel 

kunnen de bedrijven ervoor zorgen dat bepaalde stoffen minder schadelijk worden 

gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de omzetting van stikstofoxiden in onschadelijke gassen 

zoals stikstofgas en waterdamp.  

Aan de hand van deze aangepaste additieven kunnen de ondernemingen ervoor zorgen dat 

de ze de euronormen voor vrachtwagens respecteren en hier zelfs verder in gaan dan wat 

wettelijk bepaald is. Dit is zeker interessant om op in te spelen indien de ondernemingen 

over een aantal vrachtwagens beschikken en hun milieu-impact willen beperken 

(GreenChem: 2014).  
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Extra aanbevelingen: 

 Milieubewust rijden bij de vrachtwagen chauffeurs stimuleren aan de hand van 

cursussen eco-driving. Door deze trainingen kunnen de bedrijven ervoor zorgen dat 

de vrachtwagenchauffeurs een milieubewustere rijstijl bekomen en zo kosten 

besparen, hun CO2-uitstoot verlagen, een minder sportieve rijstijl en minder kans 

op ongevallen hebben. 

 Banden van de vrachtwagens regelmatig nakijken en controleren op hun 

bandspanning, slijtage en eventueel te investeren in banden met een lagere 

rolweerstand waardoor het verbruik en de CO2-uitstoot zullen dalen. 

 De vrachtwagens zeker niet leeg laten rondrijden maar ook niet overbelasten, het 

verbruik van de vrachtwagens stijgt immers wanneer het gewicht van de 

vrachtwagen stijgt. 

 Niet alleen de keuze van de vrachtwagens maar ook de locatie van de magazijnen 

spelen een belangrijke rol bij een vermindering van het brandstoffenverbruik. De 

bedrijven moeten hun magazijnen zo centraal mogelijk proberen te lokaliseren 

zodat een minimum aan transport vereist is tussen productie, verwerking, opslag 

en klant. 

5.4.3.2.1.2 Heftrucks 

Bij de aankoop van heftrucks is het interessanter voor de ondernemingen om elektrische 

heftrucks aan te kopen,ze zijn aangenamer en milieuvriendelijker aangezien ze minder 

lawaai maken, minder roet uitstoten en niet stinken in tegenstelling tot heftrucks op diesel. 

Het verschil in aankoopprijs en kost tussen heftrucks op diesel en elektrische is gering. 

Er moeten wel goede tijdschema's en goede afspraken tussen de verschillende 

werkploegen geregeld zijn voor de elektrische heftrucks zodat het gebruik van de batterij 

optimaal is en er geen beperking in gebruik is door de laadtijd van de batterijen van de 

heftrucks. Bij solventen (vluchtige organische stoffen) mogen er geen elektrische heftrucks 

gebruikt worden voor het ontploffingsgevaar van de motoren dit kan opgelost worden door 

explosievrije motoren aan te kopen conform de Europese ATEX 94/9/EC Richtlijnen. Deze 

explosievrije heftrucks zijn wel duurder in aankoop maar kunnen ook voordelig geleased 

worden.  

5.4.3.2.1.3 Extra's 

Wanneer het bedrijf beschikt over opslagtanks van solventen en zuren en logen kunnen de 

bedrijven de schadelijke emissies die vrijkomen bij het overpompen van de producten 

beperken door inerte gassen zoals stikstofdekens bovenop de opslagtanks van solventen, 

zuren, ontvlambare producten en logen op te slaan. Op die manier komen er geen 

schadelijke gassen vrij in de atmosfeer. 
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5.4.4 Verwarming 
5.4.4.1 Algemeen 

De maatregelen of aanbevelingen die hierna opgenoemd worden zijn van toepassing op alle 

verschillende soorten bedrijven die voorkomen in ons onderzoek, dus ondernemingen die 

handelen in commodities, specialities of ondernemingen onder de vorm van traders. Het 

milieuvriendelijkst is verwarming op gas. Volgens cijfers die Elia, de beheerder van het 

Belgische transmissienet voor elektriciteit op 26 mei 2014 gepubliceerd heeft is 36,5% van 

de elektriciteit die in België geproduceerd wordt afkomstig van natuurlijk gas in STEG- of 

klassieke thermische elektriciteitscentrales(Elia: 2014). Bij elektrische verwarming van 

kantoren, magazijnen of andere delen van de bedrijfsgebouwen is de kans dus groot dat de 

elektriciteit afkomstig is van STEG- of klassieke thermische elektriciteitscentrales. Bij het 

gebruik van elektrische verwarming gaat een groot deel van de energie niet alleen verloren 

door het transport van de elektriciteitscentrale naar de particulieren,maar ook in de STEG-

centrale zelf. Dit komt omdat deze centrale geen rendement van 100% heeft en er dus 

energie verloren gaat bij de productie van elektriciteit. Bij verwarming op gas zal dit 

energetisch verlies er niet zijn en is de verwarming "effectiever, efficiënter, schoner en dus 

milieuvriendelijker".  

5.4.4.1.1 Beperk het energieverbruik en de vraag naar energie 

5.4.4.1.1.1 Kantoren 

Het milieuvriendelijkst is verwarming op gas maar dan moet er uiteraard wel een gasleiding 

of een verbinding hiermee mogelijk zijn van op het bedrijventerrein. Wanneer dit niet 

voorzien is, kunnen de ondernemingen eventueel samenwerken met omliggende bedrijven 

om dit aan te leggen wanneer er genoeg interesse en voldoende budget is. Verschillende 

bedrijven kunnen de handen in elkaar slaan en een subsidie voor de (her)ontwikkeling van 

bedrijventerreinen aanvragen bij de overheid.  

5.4.4.1.1.2 Extra's 

Bij de aankoop van een verwarmingsketel of een andere verwarmingsinstallatie zoals een 

warmtepomp bijvoorbeeld zal het bedrijf rekening houden met het elektrisch verbruik van 

de machine en met de milieuvriendelijkheid van de investering. Over het algemeen is het 

"warmteverbruik" in de sector beperkt en dus minder relevant om hier dieper op in te 

gaan.  

5.4.4.1.2 Maak gebruik van energie-uitwisseling op de site 

5.4.4.1.2.1 Warmtepomp 

Wanneer een onderneming grote renovatiewerken uitvoert of een nieuw kantoor opricht is 

het interessant om een warmtepomp te installeren. Deze vorm van hernieuwbare energie 

gaat warmte verplaatsen door middel van arbeid of door energie uit de omgeving, zoals 

bodem, lucht of water en om te zetten in warmte. De warmte kan gebruikt worden om de 

kantoren, magazijnen, productiehallen te verwarmen of het sanitair water mee op te 

warmen. De voordelen van een warmtepomp in vergelijking met een klassiek 

verwarmingssysteem zijn de volgende: 

http://www.elia.be/nl
http://www.elia.be/nl
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 Lager energieverbruik dan andere verwarmingsinstallaties (klassieke verwarming, 

verwarming op stookolie of mazout, …) wat resulteert in een kostenbesparing en 

een daling in de CO2-uitstoot, 

 De warmtepomp werkt enkel op energie onder de vorm van elektriciteit, als men 

deze zou aansluiten op zonnepanelen dan kunnen de bedrijven hun CO2-uitstoot 

voor de verwarming van de gebouwen tot 0 herleiden, 

 Deze hernieuwbare energiebron haalt het merendeel van zijn energie uit de 

omgeving, het ontbrekende gedeelte zal kunstmatig moeten aangevoerd worden 

via het elektriciteitsnetwerk, 

 Installatie van warmtepompen is een interessante en duurzame investering voor 

bedrijven, ze worden ook gesubsidieerd door de overheid en de investeringskosten 

worden op deze manier sneller teruggewonnen, 

 Men kan de warmtepomp ook gebruiken als vloerverwarming. 

5.4.4.1.3 Produceer en gebruik hernieuwbare energie 

5.4.4.1.3.1 Sanitair 

Een milieuvriendelijkere oplossing om het sanitair water op te warmen is via een 

zonnecollector. 

5.4.4.2 Type bedrijven: commodities, specialities, productie 

Dit zijn aanvullende maatregelen voor bedrijven die productiesites hebben en handelen in 

specialities of commodities. 

5.4.4.2.1.1 Magazijnen 

Kunstmatige verwarming in de magazijnen van de bedrijven die actief zijn in de chemische 

distributiesector is altijd overbodig. De bedrijven moeten hier op inspelen en dus enkel hun 

magazijnen verwarmen indien dit vereist is door bepaalde producten. Wanneer dit het 

geval is, kunnen de ondernemingen aparte ruimtes indelen voor de verwarming van deze 

producten en kunnen ze die ruimtes goed isoleren. Als men geen energie gaat gebruiken 

voor de verwarming of ventilatie van de magazijnen dan wordt de ecologische voetafdruk 

van deze bedrijfsgebouwen beperkt en de CO2-uitstoot verlaagt.  

5.4.4.2.2 Productiesites 

Wanneer de bedrijven beschikken over een productiesite dan verwarmen ze die op gas of 

elektrisch. Dit kan beter door milieuvriendelijkere verwarmingsinstallaties te voorzien. Een 

warmtepomp is uiteraard een interessante investering indien er renovatie werken zijn of er 

een nieuw bedrijfsgebouw gebouwd wordt. Bij de aankoop van een verwarmingsketel of 

een andere verwarmingsinstallatie zal het bedrijf rekening houden met het elektrisch 

verbruik van de machine en met de milieuvriendelijkheid van de investering. 

  



Duurzaamheidstudie chemische distributiesector  69 

5.5 Certificaten 
5.5.1.1 Algemeen 

De klanten, leveranciers, omwonenden, aandeelhouders, overheden, werknemers en alle 

andere stakeholders van ondernemingen of bedrijven hechten steeds meer en meer belang 

aan het milieu, de milieuprestaties van een bedrijf en het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. De kwaliteit van het product of dienst alleen volstaat dikwijls niet meer en de 

consumenten willen weten wat de milieu-impact van het product of dienst is. Hierop 

kunnen de ondernemingen in de chemische distributiesector inspelen aan de hand van 

ecolabels en milieucertificaten. Deze dragen bij tot een milieuvriendelijkere houding van de 

ondernemingen en een verbetering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van 

het bedrijf. Indien de ondernemingen hun continuïteit willen behouden en hun (sterke) 

marktpositie bij de klanten en andere stakeholders willen verzekeren is het noodzakelijk om 

mee te doen aan deze trend. Hieronder staan enkele aanbevelingen omtrent ecolabels of 

milieucertificaten onderverdeeld per type bedrijf. 

5.5.1.1.1 BACD-Responsible Care 

Wie bezig is met chemicaliën, moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de impact op het 

milieu te beperken. Dit kunnen de ondernemingen doen aan de hand van het BACD 

Responsible Care Certificaat dat uitgegeven wordt door de Belgische Associatie van de 

Chemische Distributie. Hierdoor gaan de bedrijven verschillende acties uitvoeren en 

maatregelen nemen om milieuvriendelijker te ondernemen. Dit is eigenlijk een verbintenis 

tussen de ondernemingen en de BACD om hun prestaties inzake veiligheid en milieu te 

verbeteren en op te volgen. 

5.5.1.1.2 ISO 14.001 en aanvullende certificaten 

Wanneer de ondernemingen hun impact op het milieu door de bedrijfsvoering 

(productieprocessen, transport, …) willen beperken is het interessant om over het ISO 

14.001 certificaat te beschikken. Dit is een milieuzorgsysteem waarin een milieurisco-

analyse is verwerkt. Hierdoor worden de risico’s die de bedrijfsprocessen 

(productieprocessen, transport van goederen, …) met zich meebrengen gereduceerd wat 

vervuiling van het milieu tegengaat. Het certificaat geeft ook een mooi signaal naar de 

buitenwereld toe dat het bedrijf milieuvriendelijk onderneemt en draagt bij tot een groener 

imago. Hier kunnen de bedrijven van de chemische distributiesector makkelijk op inspelen 

door dit zorgsysteem in de bedrijfsvoering te implementeren. 

“Inmiddels is ISO 14.001, een norm die richtlijnen bevat voor het inrichten en verbeteren van 

een milieumanagementsysteem, wereldwijd door meer dan 220.000 organisaties toegepast. 

Andere relevante normen in de ISO 14000 serie zijn 14020, over milieugerelateerde 

keurmerken, 14040, over levenscyclusanalyse, en 14064, over CO2footprinting.”(Factor 

Infinity: Z.D.) 
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5.5.1.1.3 Lean and Green 

Dit is een zeer goed certificaat omtrent duurzaamheid, en hier kunnen de bedrijven in de 

chemische distributiesector zeker nog op inspelen. Het is goedkoop en eenvoudig te 

implementeren in de bedrijfsvoering en hierdoor kunnen de bedrijven bijvoorbeeld hun 

CO2-uitstoot doen dalen, kosten besparen, hun imago vergroenen, ... . Ze zullen dit doen 

aan de hand van allerlei acties en maatregelen. Ook kunnen ze een award krijgen wanneer 

ze hun CO2-uitstoot met 20 % reduceren. Als de bedrijven dus milieuvriendelijker willen 

ondernemen en minder CO2 willen uitstoten dan is het Lean and Green certificaat een 

absolute must. 

5.5.1.2 Andere milieugerelateerde certificaten 

5.5.1.2.1 MVO/Milieucharter Antwerpen 

Veel van de bezochte bedrijven waren gelegen in de provincie Antwerpen en kan het 

interessant zijn om deel te nemen aan het project MVO/Milieucharter Antwerpen. Men kan 

opteren voor het milieucharter of voor een MVO-charter. Voor het MVO-charter moet de 

onderneming wel al een milieuchartercertificering hebben. Via het project 

MVO/Milieucharter Antwerpen kunnen de bedrijven hun milieubeleid strategisch 

verbeteren. Het Provinciebestuur van Antwerpen en de Voka – Kamer van Koophandel 

Kempen en Mechelen bundelen hun krachten om dit uit te voeren, te evalueren of op te 

volgen en uit te breiden (Provinciebestuur Antwerpen: 2013). 

Het project kan bijdragen tot de volgende zaken: 

 Milieubelasting van het bedrijf beperken, 

 Beter inzicht krijgen in de sociale, ecologische en economische prestaties van de 

onderneming, 

 Betere milieucommunicatie naar klanten, leveranciers, overheden, banken, 

omwonenden en alle andere stakeholders, 

 Door het certificaat zal de onderneming tenminste 3 milieugerelateerde acties 

moeten uitvoeren binnen een vooraf afgesproken tijdslimiet. Voor de MVO-charter 

komen er nog 2 mensgericht en één maatschappelijk gerelateerde actie bij, 

 Economische voordelen door preventie, 

 Het versterken en behouden van de marktpostie. 

 
5.5.1.2.2 EMAS (Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem) 

EMAS staat voor Eco-Management and Audit Scheme en werd opgericht door de Europese 

Unie en is toegankelijk voor elke privé of openbare instelling gelegen in de Unie. Het is 

eigenlijk geen echt certificaat maar meer een auditsysteem, een audit is een 

controlesysteem voor ondernemingen om hun prestaties te meten. EMAS is dus een audit 

die betrekking heeft op duurzaam ondernemen en milieuprestaties van bedrijven. Hier 

kunnen de ondernemingen op vrijwillige basis aan deelnemen als ze hun milieuprestaties 

willen verbeteren (Leefmilieu Brussel: 2012). 
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Wanneer bedrijven hieraan willen deelnemen zullen ze de volgende zaken moeten 

voorleggen en bewijzen:  

 Een milieuanalyse uitvoeren, 

 Een effectief en efficiënt milieubeheersysteem ontwikkelen en uitvoeren, 

 Een milieuverklaring opstellen (tonen dat men voldoet aan milieuwetgeving en hun 

milieuprestaties willen verbeteren), 

 Het milieuauditsysteem laten goedkeuren en registreren door een erkende 

instelling die hier bevoegd voor is. 

 

Welke bijdrage gaat een milieubeheer- of een milieuauditsysteem geven aan 

ondernemingen: 

 Het geeft de ondernemingen een beter inzicht in hun milieuprestaties en kan deze 

ook gaan verbeteren, 

 De geloofwaardigheid van het bedrijf zal vergroot worden omdat ze kunnen 

aantonen en bewijzen dat ze nadenken over hun impact op het milieu, hier ook iets 

aan doen en extern gecontroleerd wordt, 

 Doordat de milieuprestaties van een bedrijf steeds beschikbaar moeten zijn voor 

het publiek bevordert dit de transparantie naar de buitenwereld en stakeholders 

toe. 
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5.6 Prestatie-indicatoren 
5.6.1.1 Algemeen 

Aan de hand van prestatie-indicatoren of measurement tools kunnen de ondernemingen 

hun bedrijfsprestaties op het vlak van milieu en veiligheid niet alleen beoordelen, 

controleren maar ook verbeteren.  

Niet alle bedrijven pasten dit toe in de bedrijfsvoering alhoewel dit de prestaties van het 

bedrijf kan bevorderen, zowel intern als extern. Deze indicatoren zijn zeker van toepassing 

als men duurzamer wil gaan ondernemen.  

Er bestaan een groot aantal verschillende prestatie-indicatoren, sommige hebben eerder 

betrekking op de People kant van het duurzaam ondernemen, dit is interessant om het 

imago van het bedrijf positief te houden bij de klanten, leveranciers, omwonenden en alle 

andere betrokken stakeholders. Dit zijn enkele voorbeelden die de ondervraagde 

ondernemingen toepasten: 

 Opvolging klanttevredenheid, 

 Vergelijking van het aantal ziektedagen van het personeel ten opzichte van het 

aantal gewerkte dagen, 

 Wettelijke vereisten, 

 Opvolgen van productiefouten, 

 Klantenanalyse, 

 Veiligheidsstudie voor de magazijnen in verband met Responsible Care. 

Maar het bedrijf kan ook prestatie-indicatoren implementeren die invloed hebben op de 

andere P’s (Planet, Products en Profit bijvoorbeeld). Dit zijn enkele voorbeelden waarover 

de geïnterviewde bedrijven beschikten: 

 Opvolgen van slecht afval (verwerkingsproces, vereisten, wetgeving, etc.), 

 Klachtendienst voor veiligheid, kwaliteit en milieu, 

 Een onderneming voerde zelfs een kritieke prestatie-indicator om de CO2-emissies 

van de bedrijfswagenvloot te bepalen., 

 Preshipment beter opvolgen, 

 Controle op REACH en CLP, 

 Aanpassing van de MSDS-fiches aan de Europese normen. 
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5.6.1.1.1 Global Reporting Initiative 

De bedrijven kunnen hier nog een stap in verder gaan door deel te nemen aan het Global 
Reporting Initiative. “GRI is een non-profit organisatie, die streeft naar een continue 
verbetering en een toename in het gebruik van de richtlijnen.  
 
Met de Reporting Guidelines als hart, zet de organisatie principes en indicatoren uiteen die 
bedrijven kunnen gebruiken bij het meten en rapporteren van hun economische, ecologische 
en sociale prestaties. Dit is interessant voor de bedrijven omdat ze dan een beter inzicht, 
begeleiding en ondersteuning krijgen in de risico’s die de bedrijfsuitvoering met zich 
meebrengt. Maar ook hun reputatie ermee verbeteren en aantonen hoe de organisatie 
invloed uitoefent, en beïnvloedt wordt door de verwachtingen rond duurzaam ondernemen 
(Global Reporting Initiative: 2014). 
 
Hierdoor krijgen de bedrijven een beter inzicht in niet alleen hun economische maar ook in 
hun sociale en ecologische prestaties.  
  

https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages
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6 EINDCONCLUSIE 
Deze bevindingen zijn gebaseerd op de afgelegde interviews met verschillende bedrijven uit 

de chemische distributiesector. De bedrijven doen al veel inspanningen om de gevolgen van 

hun bedrijfsprestaties op het milieu te beperken, maar de mate waarin verschilt toch van 

bedrijf tot bedrijf. Dit kan verbeterd worden aan de hand van de aanbevelingen of 

maatregelen die verwerkt zijn in dit duurzaamheidstudie.  

Op vlak van afval zijn veel bedrijven al bezig met hergebruik en beperking van 

verpakkingsmaterialen in de mate dit realiseerbaar is. Zij zijn een voorbeeld voor andere 

ondernemingen die nog niet zo ver staan in hun afvalbeleid.  

Het woon-werkverkeer gebeurt momenteel hoofdzakelijk met de auto. Hier zijn nog veel 

mogelijkheden om dit woon-werkverkeer te verduurzamen. Het transport van goederen 

wordt door sommige bedrijven al efficiënt georganiseerd. Dit doen zij door 

milieuvoorwaarden te stellen in het contract en door een efficiënt logistiek systeem toe te 

passen. Dit is een opportuniteit voor de bedrijven om hun milieuhinder te beperken aan de 

hand van allerlei duurzame logistieke maatregelen die bovendien een verminderde 

bedrijfskost met zich meebrengen. 

Het energieverbruik in de sector is beperkt omdat niet alle bedrijven productieprocessen 

hebben. Toch kan het bedrijf heel wat energie besparen door oude energieverbruikende 

toestellen te vervangen door nieuwe efficiëntere toestellen waardoor ze kosten besparen. 

Veel van de bezochte bedrijven beschikten over een aantal milieugerelateerde certificaten, 

maar hier kan nog meer op ingezet worden want de milieuprestaties van een onderneming 

worden steeds belangrijker in de ogen van de consument en andere stakeholders. 

Uit de afgelegde interviews bleek dat de grootste zorg of prioriteit het economisch belang 

van de bedrijven is. Op de tweede plaats komt de veiligheid op de werkvloer, de veiligheid 

van de producten, productieprocessen en de brandveiligheid. Hierna komt het belang voor 

het milieu. Toch beseffen enkele bedrijven dat de factor milieu een steeds belangrijkere rol 

speelt en naar de toekomst nog belangrijker zal worden in het bedrijfsgebeuren. Enkele 

bedrijven ondernamen reeds efficiënte maatregelen om niet alleen te voldoen aan de 

milieuwetgeving, maar er ook op voor te lopen.  

Het bestek van dit rapport is dan ook de bedoeling om de andere bedrijven maatregelen 

aan te reiken die zij makkelijk kunnen doorvoeren om duurzamer te ondernemen. Het is 

belangrijk voor de bedrijven om te beseffen dat milieugerelateerde maatregelen en 

aanbevelingen niet alleen de milieu-impact en CO2-uitstoot van de bedrijven beperken, 

maar ook kostenbesparend zijn.  

Via deze duurzaamheidstudie neemt de chemische distributiesector zijn 

verantwoordelijkheid op vlak van milieu-impact en toont zich geïnteresseerd en 

gemotiveerd om in de toekomst een schonere en efficiëntere productie en transport te 

voorzien.   
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8 BIJLAGEN 

8.1 Investeringsanalyse zonnepanelen 
Algemene gegevens 

 Totaal geïnstalleerd vermogen (kWp) 100 

Installatiekost (Wp)  €                    2  

Totale investeringskost/installatie kost per 100 kWp   €        200 000  

Opbrengst zonnepanelen (kWh per kWp) 850 

Groene stroom (€/1456kWh)  €                  93  

Opbrengst groene stroom per jaar  €      5 876,37  

Grijze stroom (€/kWh)  €          0,0722  

Grijze stroom (€/mWh)  €              72,2  

Opbrengst grijze stroom per jaar  €      6 642,40  

Krediet  €        200 000  

Looptijd 10 

Rentevoet 3% 

Omrekeningsfactor (kWh/kWp) 920 

Jaarvermogen (kWh) 92000 

Jaarvermogen (mWh) 92 

Opbrengst  €    12 518,77  

Investering(skrediet)  €        200 000  
 

Afschrijvingstabel 
              Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Opbrengst zonnepannelen (%) 100,00% 99,40% 98,80% 98,20% 97,60% 97,00% 96,40% 95,80% 95,20% 94,60% 94,00% 93,40% 92,80% 92,20% 

Nog af te schrijven krediet  €        200 000   €        180 000   €        160 000   €        140 000   €        120 000   €        100 000   €          80 000   €        60 000   €        40 000   €        20 000  
    Omzet  €    12 518,77   €     12 443,66   €     12 368,55   €     12 293,44   €     12 218,32   €     12 143,21   €    12 068,10   €  11 992,99   €  11 917,87   €  11 842,76   €  11 767,65   €  11 692,53   €  11 617,42   €  11 542,31  

Afschrijving  €          20 000   €           20 000   €           20 000   €           20 000   €           20 000   €           20 000   €          20 000   €        20 000   €        20 000   €        20 000  
    Netto bedrijfsresultaat  €     -7 481,23   €     -7 556,34   €     -7 631,45   €     -7 706,56   €     -7 781,68   €     -7 856,79   €     -7 931,90   €   -8 007,01   €   -8 082,13   €   -8 157,24   €  11 767,65   €  11 692,53   €  11 617,42   €  11 542,31  

Afschrijvingskost  €            6 000   €             5 400   €             4 800   €             4 200   €             3 600   €             3 000   €            2 400   €           1 800   €           1 200   €              600  
    Resultaat voor belasting  €  -13 481,23   €   -12 956,34   €   -12 431,45   €   -11 906,56   €   -11 381,68   €   -10 856,79   €  -10 331,90   €   -9 807,01   €   -9 282,13   €   -8 757,24   €  11 767,65   €  11 692,53   €  11 617,42   €  11 542,31  

Belasting  €     -4 582,27   €     -4 403,86   €     -4 225,45   €     -4 047,04   €     -3 868,63   €     -3 690,22   €     -3 511,81   €   -3 333,40   €   -3 155,00   €   -2 976,59   €     3 999,82   €     3 974,29   €     3 948,76   €     3 923,23  

Resultaat na belasting  €     -8 898,96   €     -8 552,48   €     -8 206,00   €     -7 859,52   €     -7 513,04   €     -7 166,57   €     -6 820,09   €   -6 473,61   €   -6 127,13   €   -5 780,65   €     7 767,82   €     7 718,24   €     7 668,66   €     7 619,08  

 

 

 

Afschrijvingstabel 
           Jaar 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Opbrengst zonnepannelen (%) 91,60% 91,00% 90,40% 89,80% 89,20% 88,60% 88,00% 87,40% 86,80% 86,20% 85,60% 

Nog af te schrijven krediet 
          

  

Omzet  €  11 467,20   €  11 392,08   €  11 316,97   €  11 241,86   €  11 166,75   €  11 091,63   €  11 016,52   €  10 941,41   €  10 866,30   €  10 791,18   €  10 716,07  

Afschrijving 
          

  

Netto bedrijfsresultaat  €  11 467,20   €  11 392,08   €  11 316,97   €  11 241,86   €  11 166,75   €  11 091,63   €  11 016,52   €  10 941,41   €  10 866,30   €  10 791,18   €  10 716,07  

Afschrijvingskost 
          

  

Resultaat voor belasting  €  11 467,20   €  11 392,08   €  11 316,97   €  11 241,86   €  11 166,75   €  11 091,63   €  11 016,52   €  10 941,41   €  10 866,30   €  10 791,18   €  10 716,07  

Belasting  €     3 897,70   €     3 872,17   €     3 846,64   €     3 821,11   €     3 795,58   €     3 770,05   €     3 744,52   €     3 718,98   €     3 693,45   €     3 667,92   €     3 642,39  

Resultaat na belasting  €     7 569,50   €     7 519,91   €     7 470,33   €     7 420,75   €     7 371,17   €     7 321,59   €     7 272,01   €     7 222,42   €     7 172,84   €     7 123,26   €     7 073,68  
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Tabel Cashflows 
              Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Cashflow  €    11 101,04   €     11 447,52   €     11 794,00   €     12 140,48   €     12 486,96   €     12 833,43   €    13 179,91   €  13 526,39   €  13 872,87   €  14 219,35   €     7 767,82   €     7 718,24   €     7 668,66   €     7 619,08  

Kapitaalsaflossingen  €          20 000   €           20 000   €           20 000   €           20 000   €           20 000   €           20 000   €          20 000   €        20 000   €        20 000   €        20 000  
    Vrije cashflow  €     -8 898,96   €     -8 552,48   €     -8 206,00   €     -7 859,52   €     -7 513,04   €     -7 166,57   €     -6 820,09   €   -6 473,61   €   -6 127,13   €   -5 780,65   €     7 767,82   €     7 718,24   €     7 668,66   €     7 619,08  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie                   

De maat voor de winstgevendheid van de investering in zonnepanelen is zeker niet slecht (6,33%). 

Men gaat het geïnvesteerd bedrag via de cashflows gaan terugverdienen na een periode van 21 jaar. Wat natuurlijk een risico met zich meebrengt. 

Het rendement van de investering is kleiner dan de actualisatievoet (NHW<0). De inkomsten zijn dus minder dan de uitgaven. De investering is hierdoor onaanvaardbaar. 

Niet aanvaardbaar doordat het "%" van de interne rendabilitiet niet groter is dan de actualisatievoet (10%) van de netto huidige waarde. 

 

  

Tabel Cashflows 
           Jaar 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Cashflow  €     7 569,50   €     7 519,91   €     7 470,33   €     7 420,75   €     7 371,17   €     7 321,59   €     7 272,01   €     7 222,42   €     7 172,84   €     7 123,26   €     7 073,68  

Kapitaalsaflossingen 
          

  

Vrije cashflow  €     7 569,50   €     7 519,91   €     7 470,33   €     7 420,75   €     7 371,17   €     7 321,59   €     7 272,01   €     7 222,42   €     7 172,84   €     7 123,26   €     7 073,68  

Tabel beoordelingsmethoden van de investering 
  Return On Investment/ Investeringsrendement   6,33% 

Terugverdientijd 
 

               21,02  

Netto Huidige Waarde 
 

€ -112 597,77 

IRR (Methode van Interne Rendabiliteit)   1,59% 
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8.2 Bijlage 2: mobiliteitsenquête 
MOBILITEITSENQUÊTE 

Beste werknemer, in het kader van een mobiliteitsonderzoek rond het bedrijf x vragen wij u om deze 

enquête in te vullen. Wij gebruiken uw antwoorden om de situatie betreffende de mobiliteit in te 

schatten. Deze gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. 

1. Welke vervoersmiddel gebruikt u hoofdzakelijk om naar het werk te gaan? 

 Wagen, bestelwagen of vrachtwagen: alleen of met familieleden 
 

 Wagen, bestelwagen of vrachtwagen, met andere werknemers 
 

 Trein  
 
 De Lijn 

 
 Fiets 

 
 Bromfiets 

 
 Moto 

 
 Te voet 

 
 . Andere: .............................................................................................................  

 
2. Gebruikt u nog andere vervoersmiddelen? 

 
 Wagen, bestelwagen of vrachtwagen: alleen of met familieleden 

 
 Wagen, bestelwagen of vrachtwagen, met andere werknemers 

 

 Trein  
 

 De Lijn 
 

 Fiets 
 

 Bromfiets 
 

 Moto 
 

 Te voet 
 

 Andere:  ............................................................................................................  
 Neen 
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3. Mijn woning ligt op meer dan 5 minuten wandelen van een halte/station van het openbaar 

vervoer. 

 Juist 
 Fout 

 

4. Mijn woning ligt: 

 in het centrum of dicht bebouwd gebied 
 afgelegen 
 niet in het centrum, niet in dicht bebouwd gebied, niet afgelegen. 

 

5. Plaats een kruisje bij het uurrooster dat op u van toepassing is 

 … 

6. Stellingen 

Hieronder geven we een aantal stellingen over het mobiliteitsmanagement op de vestiging. 

Gelieve bij elke stelling aan te kruisen in welke mate u akkoord bent. 

6.1. Indien u met de wagen komt, in welke mate bent het met de volgende stellingen eens? 

 

Aspect 
Zeer 

tevreden 
Tevreden 

Tevreden noch 

ontevreden 
Ontevreden 

Zeer 

ontevreden 

Ik voel me veilig op 

weg van en naar het 

werk 

     

Ik vindt snel een 

parkeerplaats 

     

Ik verlies veel tijd in 

files 

     

Met de wagen naar 

het werk gaan is te 

duur 

     

Het duurt te lang om 

op het werk te komen 
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6.2 Indien u met het openbaar vervoer komt, in welke mate bent u dan tevreden over de volgende 

aspecten: 

Aspect 
Zeer 

tevreden 
Tevreden 

Tevreden noch 

ontevreden 
Ontevreden 

Zeer 

ontevreden 

Op wandelafstand 

van thuis 

     

Op wandelafstand 

van het werk 

     

Comfort      

Verbinding      

Tijdsduur reis      

Prijs      

Stiptheid      
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6.3 Indien u met de fiets komt, in welke mate bent u dan tevreden over de volgende aspecten: 

Aspect 
Zeer 

tevreden 
Tevreden 

Tevreden noch 

ontevreden 
Ontevreden 

Zeer 

ontevreden 

Veiligheid fietsroutes 

van en naar de locatie 

     

Sociale onveiligheid 

in de omgeving van 

de vestiging 

     

Imago van het bedrijf 

t.o.v. de fiets  

     

Mogelijkheid tot het 

stallen van je fiets 

     

Kwaliteit van de 

douches 

     

 

6.4 Fiets- Ik ben bereid meer met de fiets komen als… 

Stelling Helemaal 

akkoord 

Akkoord Neutraal Niet akkoord Helemaal niet 

akkoord 

Als er op het werk 

fietsen worden 

aangeboden 

     

Als er regenkledij zou 

worden voorzien 
     

Als er een 

hersteldienst zou 

worden voorzien 

     

Als de veiligheid van 

de fietsenstallingen 

beter zou zijn 

     

Als de veiligheid van 

de fietsroutes beter 

zou zijn 

     

Als er meer info over 

fietsroutes zou zijn 
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6.5 Carpoolen – Ik ben bereid mij open te stellen als carpooler als… 

Stelling Helemaal 

akkoord 

Akkoord Neutraal Niet akkoord Helemaal niet 

akkoord 

De organisatie vanuit 

het bedrijf zelf komt 
     

Het bedrijf zou 

aangesloten zijn op 

een centrale 

carpooldatabank 

     

Er gereserveerde 

parkeerplaatsen voor 

carpoolers zouden 

zijn 

     

Er meer info over 

carpoolen 

beschikbaar zou zijn 

     

 

6.6 In welke maat bent u akkoord met volgende stellingen? 

Stelling Helemaal 

akkoord 

Akkoord Neutraal Niet akkoord Helemaal niet 

akkoord 

Ik krijg genoeg 

informatie van het 

bedrijf over 

alternatieve 

vervoersmiddelen 

     

Ik ben bereid om 

dichter bij het werk 

te komen wonen als 

ik verhuispremies zou 

krijgen 

     

Ik vind dat er een 

vervoerscoördinator 

zou aangesteld 

moeten worden 

     

Ik vind dat het bedrijf 

meer moet inzetten 

op thuis werken 
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Ik ben bereid om 

gebruik te maken van 

het openbaar vervoer 

als er pendelfietsen 

van aan het station 

zouden worden 

voorzien 

     

 

10. Heeft u nog suggesties of opmerkingen? 

…............................................................................................................................................................….

...........................................................................................................................................................….....

.......................................................................................................................................................….........

...................................................................................................................................................….............

...............................................................................................................................................….................

...........................................................................................................................................….....................

....................................................................................................................................... 

11. Vul uw gegevens in. 

STRAAT: 

HUISNUMMER: 

POSTCODE: 

GEMEENTE (fusiegemeente): 

GESLACHT: 

 Man 
 Vrouw 

 

Wij danken u voor uw medewerking. 


