
{Zij aan Zij – april 2016 – Verslag Burenoverleg} 
 
Korte inhoud 
 
Tijdens het burenoverleg werden de veiligheidsmaatregelen in en rond BASF 
besproken. Naar aanleiding van de actualiteit werd ook geantwoord op vragen van 
buren over wat er allemaal ondernomen wordt om de veiligheid maximaal te 
garanderen. 
 
Er werden ook nieuwe gezichten voorgesteld: woordvoerder BASF Lut Vande Velde 
en twee nieuwe leden van het burenoverleg (Marc Maes en Marc Snijders). 
 
Het centrale thema was een brainstorming over een nieuw format van het 
burenoverleg. Hoewel de doelstellingen ongewijzigd blijven, werd er op de tienjarige 
viering van het burenoverleg, aangekondigd dat het tijd werd om de werking te 
“resetten”. Zo werd voorafgaandelijk al besloten dat aangezien het burenoverleg nu 
een mature organisatie geworden is, die op eigen benen kan staan, er geen externe 
voorzitter meer nodig is. 
 
De leden van het overleg kregen een individuele vragenlijst om te peilen naar hun 
tevredenheid en vooral naar hun suggesties over de samenstelling, frequentie en 
praktische modaliteiten van het overleg. Daarna was er een intensieve 
gedachtewisseling over de samenstelling en werking van het overleg. Tijdens het 
volgende overleg zullen de resultaten van de vragenlijsten besproken worden en ook 
de knopen doorgehakt over de vernieuwde werking. 
 
Tot slot werd er afscheid genomen van Marcel Van der Avert, die gedurende 10 jaar 
als onafhankelijk voorzitter het burenoverleg mee vorm heeft gegeven. 
 
Nieuwe gezichten 
 
Tijdens het burenoverleg werden enkele nieuwe mensen voorgesteld. Lut Vande 
Velde is sinds februari 2016 verantwoordelijk voor alle communicatieactiviteiten in 
België en ook woordvoerder. Ze is afkomstig uit regio Brugge en is enthousiast haar 
job aan het ontdekken. Lut is ook verantwoordelijk voor het burenoverleg en 
benadrukte dat overleg, dialoog en openheid hoog op haar prioriteitenlijst staan.  
 
Verder werden er twee nieuwe leden verwelkomd: Marc Maes en Marc Snijders.  
 
Marc Maes heeft met zijn werk aan de Zandvlietsluis voortdurend zicht op water en is 
dus zeker geen onbekende met het reilen en zeilen van de Antwerpse haven. Taal, 
muziek en sport zijn hobby’s waar hij intensief mee bezig is. Tot slot is hij één van de 
initiatiefnemers van de cultuurraad van Zandvliet en een vrijwilliger bij de 
Ganzenrijders van Berendrecht.  
 
Marc Snijders woont al meer dan 20 jaar in Berendrecht en werkt bij de brandweer 
van Evonik. Hij is ook sportief en met zijn fiets komt hij op weg naar het werk langs 
de site van BASF. 
 



 
 
Veiligheid 
 
Freddy Pardon, Verantwoordelijke Corporate Security en Area Security Manager 
België, was spreker over een zeer actueel thema: de veiligheid in en rond BASF. 
 
Zoals men al via de media gehoord heeft, kent België vier dreigingsniveaus en heeft 
het OCAD (Coördinatie Orgaan dreigingsanalyse) beslist dat niveau 3 gehandhaafd 
blijft. Dit betekent concreet dat er een ernstige dreiging bestaat en dat een aanslag 
mogelijk en waarschijnlijk is. De dreiging is momenteel actueel voor shopping 
centers, winkelstraten, openbaar vervoer en grotere events. Voor de haven geldt een 
verhoogde waakzaamheid 
 
Na de aanslagen van 9/11 werd, naar analogie van luchthavens, ook voor zeehavens 
specifieke veiligheidsvereisten opgelegd.  Deze code heet ISPS en hanteert drie 
Security Levels: 1 (normaal), 2 (verhoogd) en 3 (exceptioneel). Momenteel heeft de 
Antwerpse Haven en BASF Antwerpen “Level 1”: dit betekent het handhaven te allen 
tijde van een minimum aan passende en beschermende veiligheidsmaatregelen. 
 
Door ISPS is BASF Antwerpen steeds onderworpen aan een aantal verplichte en 
strenge maatregelen. Denken we hier aan perimeterbewaking, surveillance 24/7, 
sluitende registratie en identificatie van personen op de site, securityplan bij 
calamiteiten en afgebakende security zones. 
 
De BASF-groep  heeft daarbovenop een eigen security organisatie die het beleid 
bepaalt op vlak van security. Sites worden ingedeeld volgens verschillende risico-
classificaties. Voor BASF Antwerpen als de tweede grootste Verbundsite binnen de 
BASF-groep geldt dan automatisch de hoogste graad van vereisten op vlak van 
security. Dit gaat gepaard met specifieke opgelegde maatregelen zoals 
perimeterbewaking, intrusiedetectie, toegangscontrole systemen, ... 
 
Een van de buren vroeg zich af of er ook aandacht is voor de interne controle. Hierbij 
werd verwezen naar de kerncentrale van Doel, waar er sprake is van sabotage door 
eigen medewerkers of contractors. Er werd geantwoord dat ook de contractors 
onderworpen zijn aan een vooraf aanmeldingsprocedure en deze worden 
geverifieerd, vooral ze toegelaten worden op de site. Ook wordt er zowel met eigen 
medewerkers als contractors steeds gewerkt in teams en met toezichthouders, 
waardoor het gemakkelijker is om signalen van elkaar op te vangen en men kort op 
de bal kan spelen. De installaties zelf zijn technisch ook zo gebouwd en gemaakt dat 
er alles aan gedaan is om escalaties van een mogelijk incident te voorkomen of 
minimaal te beperken. 
 
Een andere buur had de bedenking over het vele extra personeel dat, in geval van 
een stilstand, tijdelijk werkt op de site. Worden zij ook gescreend? Freddy Pardon 
antwoordde dat bij grote afstellingen op de site er aparte poorten en ingangen 
voorzien zij om een zorgvuldige toegangscontrole te garanderen. Het extra personeel 
moet ook vooraf aangemeld worden en ze moeten steeds inchecken. Bovendien 
werken we met toezichthouders. We weten wie waar aan het werk is met wie. 
 



Nieuw format burenoverleg 
 
Tijdens de viering van 10 jaar burenoverleg werd al aangekondigd dat de tijd rijp was 
om het “format” van het burenoverleg te herdenken: samenstelling, manier van 
vergaderen, tijdstip, onderwerpen, ... 
 
Onafhankelijk voorzitter Marcel Van der Avert benadrukte dat de doelstellingen van 
het burenoverleg, zoals die beschreven waren in het handvest van 2005, ongewijzigd 
bleven. Maar na 10 jaar is het toch een gezonde oefening om alles te “resetten” en 
de wederzijdse verwachtingen scherp te houden. Ook het handvest uit 2005 kan best 
geactualiseerd worden. 
 
Een eerste topic is de rol van de externe onafhankelijke voorzitter. In 2005 was het 
burenoverleg een prille organisatie met behoefte aan een externe facilitator. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om een lid van het burenoverleg voorzitter te 
maken, maar uiteindelijk is het Marcel Van der Avert die deze rol heeft vervuld. Nu in 
2016 is het burenoverleg een mature organisatie en klaar om op eigen benen te 
staan. Marcel Van der Avert heeft zelf in 2010 het initiatief genomen om te vragen of 
het nog nodig was met een externe voorzitter te werken. Toen werd de 
samenwerking verlengd. Momenteel werd er in onderling overleg beslist dat het 
burenoverleg op eigen benen kan staan en geen onafhankelijke voorzitter meer 
nodig heeft. De vraag is natuurlijk hoe de taken van die voorzitter gaan ingevuld 
worden? Wie gaat die overnemen?  
 
De aanwezigen ontvingen een uitgebreide vragenlijst om de werking van het 
burenoverleg te evalueren en suggesties te doen over de toekomstige werking. De 
afwezigen zullen deze vragenlijst ook ontvangen en het is de bedoeling op het 
volgende burenoverleg dit verder te bespreken. 
 
Daarna was er een plenaire bespreking met de buren over de verschillende 
onderwerpen: 
 
Rol van facilitator / voorzitter 
 
Er was een voorstel om in de toekomst te werken met een persoon die de 
vergaderingen voorbereidt, uitnodigingen verstuurt, verslag opmaakt… Deze rol zou 
door de BASF communicatiedienst vervuld kunnen worden. Het faciliteren van de 
vergadering zelf kan gebeuren door BASF, samen met een buur, eventueel met een 
beurtrol om de 1 à 2 jaar.  
 
Als reactie op dit voorstel wordt er opgemerkt dat het burenoverleg goed functioneert 
omwille van de inbreng en organisatie BASF, onafhankelijk voorzitter en 
harmonieuze groep buren. 
 
Algemene teneur van een rondgang van de vergadering: veel stemmen vinden de 
professionaliteit van de moderator erg belangrijk. De moderator moet de skills 
hebben om de vergadering voor te zitten, om een ploeg te leiden. Weinige buren 
voelen zich geroepen om deze rol op zich te nemen.  
 
Over de noodzaak aan een onafhankelijk voorzitter zijn de meningen verdeeld. Dit 



heeft zeker voordelen, maar is misschien geen must. Er wordt ook opgemerkt dat op 
dit moment het niet nodig om een onafhankelijk voorzitter te hebben, maar misschien 
blijft dat niet zo. Wat als er een moeilijker dossier op tafel komt?  
 
Iemand van de BASF communicatiedienst en een voorzitter (buur) die samen de 
vergadering voorzitten is een optie die besproken werd, zoals ook het idee om met 
een onafhankelijk voorzitter te werken die eventueel op afroep kan komen bij 
gevoelige dossiers. 
 
Samenstelling 
 
Wat de samenstelling betreft werd er herhaald dat de aanwezigheid van jongeren erg 
belangrijk is, maar dat dit in de praktijk blijkbaar niet zo eenvoudig is. Er is het idee 
om eventueel te rekruteren uit de groep van de voormalige stagairs die al een band 
met BASF hebben. 
 
Frequentie en tijdstip van vergaderingen 
 
De vergadering was het er over eens dat drie keer per jaar samenkomen een  
redelijke frequentie is (momenteel is dit vier keer). Er kan steeds een extra 
burenoverleg georganiseerd worden als de actualiteit dit vraagt. 
Vrijdagavond is voor de meerderheid prima en als start uur wordt nu 17u 
vooropgesteld. 
 
Informatie delen 
 
Er is weinig interesse voor een facebook community. 
 
Er was ook de suggestie om in « zij aan zij » de leden van het burenoverleg te 
publiceren met hun coördinaten (zoals voorbeeld burenblad Doelbewust). 
 
Er werd besloten om de individuele vragenlijsten te verwerken en in het volgende 
burenoverleg de brainstorming verder te zetten. Uiteindelijk is het de bedoeling om te 
komen tot een vernieuwd en geactualiseerd handvest 2016. 
 
BASF in het nieuws 
 
Lut Vande Velde gaf een overzicht van de verschillende onderwerpen waarmee 
BASF Antwerpen in het nieuws is gekomen. 
 
21 december 2015: Installatieonderdeel voor BASF, een « raket » wordt per schip 
geleverd. Dit gaat niet onopgemerkt voorbij in de omgeving. Het blijkt een installatie-
onderdeel te zijn voor aanpassingen aan een bestaande installatie. 
 
12 januari 2016: BASF wordt genoemd als een van de bedrijven die gebruik maakten 
van de overheidsregeling excess profit rulings. De berichtgeving is in eerste instantie 
voorbarig en foutief, maar wordt later rechtgezet. 
 
25 februari 2016: BASF kondigt intentie aan tot heroriëntering van het onderzoek 



inzake plantenbiotechnologie. Dit heeft ook impact op de vestiging van 
dochteronderneming CropDesign bij Gent. 
 
15 maart 2016: BASF kondigt samen met het Nederlandse Avantium de intentie aan 
tot de oprichting van een joint venture. Ze starten exclusieve onderhandelingen. Als 
deze slagen, wordt mogelijk een nieuwe fabriek gebouwd in Antwerpen. 
 
Varia 
 
Lieve Van Hasselt van de communicatiedienst BASF Antwerpen gaf een preview van 
het burenmagazine ‘Zij aan zij’. 
 
De volgende datums van het overleg werden vastgelegd op 17 juni 2016 (met 
installatiebezoek aan butadieen-installatie) en 21 oktober 2016. 
 
Vragenronde 
 

• Frans De Schutter vermeldt dat de laatste « Zij aan zij » niet ontvangen werd. 
Bij volgende verdeling « Zij aan zij » wordt gecheckt of hij hem wel ontvangt. 
 

• Er is de vraag om het waterzuiveringsstation te bezoeken. 
 

• Teus Slagboom vermeldt dat BASF burenoverleg als goede voorbeeld 
genoemd werd tijdens een bezoek aan Doel. 
 

• Liesbeth Sleymer merkt op dat in district BeZaLi een enquête met Infrabel 
gebeurd is bij inwoners langs de sporen over geluidsoverlast. Er zijn metingen 
uitgevoegd, die waren ('zoals gewoonlijk') binnen de grenzen. Infrabel zal wel 
enkele maatregelen doen, zoals een 'slijpcampagne': de sporen worden 
geslepen, en dat zou leiden tot minder geluidsoverlast.  

 
Dankwoord 
 
Tot slot heeft Lut Vande Velde, de nieuwe woordvoerder, een dankwoord 
geformuleerd aan Marcel Van der Avert. Er werd afscheid genomen van Marcel die 
mee heeft gewerkt aan de oprichting en eerste vergaderingen van het burenoverleg. 
Gedurende tien jaar was hij de onafhankelijke voorzitter die samen met BASF die 
agenda samenstelde, de vergaderingen faciliteerde en het verslag opmaakte. Hij 
werd geprezen voor zijn inzet, enthousiasme en professionaliteit waarmee hij zijn 
taak heeft vervuld. 
 


