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Zaken gaan voor…

Alsof door het WK voetbal, Wimbledon en 

Le Grand Départ van de Tour de France in 

Rotterdam de dames en heren politici in 

Nederland niet de urgentie voelden om snel 

tot zaken te komen. Op de mislukte infor-

matieronde van Uri Rosenthal volgde een 

nieuwe verkenning door Herman Tjeenk 

Willink. Het resultaat is, op moment van dit 

schrijven, ongewis.

Op BNR Nieuwsradio pleitte professor 

Rinus van Schendelen, een aantal jaren 

terug gastspreker tijdens een algemene 

ledenvergadering van het VHCP, voor de 

Engelse aanpak. De winnaar van de verkiezingen neemt dan het initiatief voor de samen-

stelling van een regeringsploeg en voor een akkoord op hoofdlijnen. Een effectieve werk-

wijze, want in Engeland werd de eerste coalitie – in meer dan negentig jaar – binnen vier 

dagen gevormd.

Op eigen bodem is het politieke landschap momenteel zo gefragmenteerd dat de situatie 

bijna onwerkbaar is. Met een nog altijd wankel economisch herstel, en ingrijpende finan-

ciële en sociale maatregelen in het verschiet, zit Nederland niet te wachten op een lange 

formatieperiode. Een flinke dosis ondernemerschap zou politiek Den Haag goed doen. 

Een zakenkabinet lijkt dan ook een reële optie.

Net over de grens spelen ook zaken die gevolgen hebben voor ondernemend Nederland. 

Zo werd op het FECC congres in Barcelona de ontluisterende, economische situatie in 

Spanje geschetst. Ook de chemische distributie heeft daardoor de nodige schade opgelo-

pen. De Spaanse situatie staat weliswaar op zichzelf, maar heeft wel impact op het ver-

trouwen in de groei van de broze economie. Ontegenzeggelijk positief is daarom het 

bericht in het Financieele Dagblad van 28 juni 2010, namelijk dat er een gebrek is aan 

zeecontainers bij rederijen. Een gevolg van het onvoorziene, sterke herstel van de wereld-

handel en het daarmee gepaard gaande transport over zee. Ook de containeroverslag in 

de Rotterdamse haven is weer op het recordniveau van begin 2008. Een steun in de rug 

voor de Nederlandse chemische distributie.

En dan de ontwikkelingen bij het VHCP. In deze FOCUS stellen wij onder meer twee 

nieuwe bestuursleden aan u voor, Judith Migchels van Shell Chemicals en Gerko Snel van 

De Monchy International. Beide nieuwkomers benadrukken het belang van de chemische 

distributie in Nederland. Zij pleiten er voor nog meer de toegevoegde waarde van de dis-

tributie voor onze samenleving te benadrukken, en dat de leden zelf bedrijven aansporen 

lid te worden. Dat blijft nodig, want het ware potentieel van een brancheorganisatie als het 

VHCP, dat volgend jaar 65 jaar bestaat, zit in de samenwerking en de slagkracht. De 

komende jaren zal het VHCP, samen met de achterban, zich nog meer inzetten om de 

huidige positie verder te versterken, zodat belangenbehartiging blijft gewaarborgd.

Robert Stuyt
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auditen, en indien nodig aan te vullen. Verder deelde de 

voorzitter van de werkgroep mee dat er plannen zijn om 

namens het VHCP een Responsible Care-prijs beschik-

baar te stellen (voor meer informatie pagina 13).

REACH en GHS

Binnen het VHCP is veel expertise in huis als het gaat om 

regelgeving voor REACH en GHS. Ook deze laatste 

recente ontwikkeling, bekend onder de CLP-verordening, 

moet zeker niet worden onderschat. Vandaar dat het 

VHCP een voorlichtingsfolder heeft uitgegeven. “We 

proberen dit soort wetgeving voor onze leden hanteer-

baar te maken”, gaf secretaris Robert Stuyt als uitleg 

over wat er zoal door het VHCP wordt geïnitieerd. Over 

REACH zei hij: “Dit is een enorm gedetailleerde wetge-

ving, maar als bedrijf moet u de implementatie wel 

organiseren. Hierbij is SIEF-vorming (Substance 

Information Exchange Fora) een groot probleem, zoals 

ook in de vorige FOCUS werd aangehaald door Arnold 

van der Wielen, senior stoffendeskundige bij de directie 

Risicobeleid van het Ministerie van VROM. Al met al 

zorgden REACH en GHS voor een onrustig jaar. Verder 

bleek het afgelopen jaar dat het toezicht EU-breed nog 

altijd niet is geregeld. Binnen de Directors’ Contact 

Group, een initiatief van de High Level Steering Group, 

probeert men nu specifieke REACH-issues op te lossen. 

Inmiddels zijn er zevenentwintig issues benoemd. Wat 

positief is aan dit initiatief is dat we een en ander geza-

menlijk proberen te doen.”

Ook voor dit jaar staan er onder meer verschillende 

workshops op het programma, zoals voor REACH, GHS 

en het Veiligheidsinformatieblad (VIB). Voor dit laatste 

onderwerp zijn in mei 2010 vier verschillende workshops 

gehouden, zie voor reacties van deelnemers en sprekers 

het artikel op pagina 9.

Voorzitter Piet van der Slikke verwelkomde speciaal de 

ereleden en benadrukte deze middag: “We lopen nog 

altijd voorop als we kijken naar het beleidsterrein 

Responsible Care. Belangrijk is dat we die progressie 

erin houden. Daarnaast betreden we een nieuwe wereld, 

waarin zaken elkaar steeds sneller opvolgen. Keer op 

keer de waarde bewijzen van onze eigen kracht is niet 

eenvoudig. Ook niet voor het VHCP. In ieder geval 

gebeurt er veel in de richting van lobbywerk en andere 

contacten met onder meer stakeholders. Dit werk is 

helaas niet altijd zichtbaar, maar wel merkbaar in resul-

taten die worden geboekt. Denk bijvoorbeeld aan de 

gesprekken die gevoerd worden zoals over de PGS 15 

problematiek, de Biocidenrichtlijn en één loket voor 

Explosieven precursoren.”

Responsible Care

Zoals de voorzitter van het VHCP in zijn welkom aangaf, 

moet het Responsible Care-beleid nog robuuster. “Dat is 

absoluut noodzakelijk”, bevestigde ook Harry van 

Baarlen, voorzitter  van de Werkgroep Responsible Care. 

“Immers, de gemeenschap verandert. Als we zaken pro-

actief niet nog beter regelen, dan lopen we het risico dat 

het voor ons wordt geregeld.” Als initiatief om 

Responsible Care nog meer op de kaart te zetten, memo-

reerde hij tevens aan het onderzoek dat loopt naar 

LIOGS (Landelijke Incidentbestrijding Ongevallen 

Gevaarlijke Stoffen), zie ook de eerste uitgave van 

FOCUS 2010. In zijn korte beschouwing stipte Harry van 

Baarlen weer eens de acht uitgangspunten van het 

Responsible Care-programma aan, die op sommige ter-

reinen nog verbetering behoeven. Neem bijvoorbeeld 

risicomanagement. Harry van Baarlen: “Ook al heeft u 

als onderneming zaken uitbesteed, u blijft wel ‘mede’ 

verantwoordelijk.” Tot slot passeerden de ontwikkelin-

gen rond de Third Party Audit gekoppeld aan een ISO-

gerelateerd systeem, dat volgens hem makkelijk is te 

meer met minder 
De optelsom van…

Op de 64ste algemene ledenvergadering van het VHCP vulde niet alleen het huishoude-
lijk deel op 15 maart 2010 de boventoon. Ook vaste thema’s als REACH, GHS (Globally 
Harmonised System), Responsible Care en Externe veiligheid kwamen op 15 maart 2010 
uitgebreid aan bod. De behoefte aan minder regelzucht was voor econoom dr. Steven 
van Eijck de reden om de aanwezigen bij te praten. Historicus en oud-Tweede Kamerlid 
Arend Jan Boekestijn sloot de middag af met de prijs van een slecht geweten. 
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ook wij voor goede installatievoorzieningen, maar als we 

het hebben over de PGS 15, dan niet op de manier zoals 

VROM nu voor ogen heeft.” Vanuit de zaal werd nog 

eens aangegeven dat het bovenal schort aan eenduidig-

heid bij bevoegde gezagen, zoals gemeenten, of gebrek 

aan kennis bij adviseurs. Het VHCP neemt ook die 

bevindingen mee in de gesprekken met VROM. Voor het 

laatste nieuws: zie het interview met Dré Mevissen op 

pagina 16. 

Stem in Europa

Als nationale organisatie blijft het VHCP hard nodig, 

maar ook FECC speelt voor de chemische distributie in 

Nederland een essentiële rol. Volgens Robert Stuyt 

neemt deze zusterorganisatie een steeds prominentere 

plaats in op het Europese speelveld van lobbyisten. 

Robert Stuyt: “Een sterk en groot FECC is ook belangrijk 

voor de leden van het VHCP. Zo is FECC onder andere 

een belangrijk contactpunt in Brussel bij de totstandko-

ming van nieuwe regelgeving.” Verder wees hij op het 

belang van de ICCTA (International Council of Chemical 

Trade Associations): “Het is goed dat wij als Nederland 

Zelf initiatief nemen 

Rond de SIEF-vorming werd tijdens een discussie nog 

meegegeven dat het belangrijk is zelf initiatief te nemen. 

Ook het Europees Agentschap voor Chemicaliën (ECHA) 

propageert dit. Helaas was, en is nog onduidelijk wat de 

sancties zijn als de SFF (SIEF Formation Facilitator) 

geen actie onderneemt, terwijl hij onder REACH wel 

degelijk bepaalde verantwoordelijkheden heeft. 

Van veilig verladen tot…

Dré Mevissen, voorzitter van de Commissie Milieu & 

Veiligheid, bracht de highlights van het commissiewerk 

in beeld. Voor 2010 staat onder meer deelname aan een 

klankbordgroep in het kader van veilig verladen op de 

agenda. “Samen met de vervoerders aan tafel, is een 

goede zaak”, zei Dré Mevissen. Hij vervolgde: “Ook over 

de PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) is het 

laatste woord nog niet gezegd. Vanaf 15 maart 2010 moe-

ten alle bevoegde gezagen alles melden inzake de ver-

gunningverleningen bij PGS 15 opslagen. De actualisatie 

en handhaving van de PGS 15 blijken in ieder geval de 

kosten- en regeldruk flink op te voeren. Uiteraard zijn 
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regeldruk vanuit Brussel werkt men onder meer nauw 

samen met Europese waakhonden, zoals Regelradet, om 

invloed uit te oefenen. Temperamentvol schetste hij hoe 

Den Haag, ondanks strategische adviezen van het college, 

er niet in slaagt om de regeldruk substantieel aan te pak-

ken. Voor Actal staat maar één ding centraal: het belang 

van vermindering van regeldruk, omdat onnodig belem-

merende regels ondernemers en burgers geld en tijd kos-

ten. “Geld dat beter besteed kan worden aan het op gang 

krijgen van de economie”, aldus de Actal-voorzitter.

REACH en Verpakkingenbelasting

Wat kan dit adviescollege zoal betekenen voor het VHCP? 

“Kijkend naar REACH, heeft Actal al in 2005 zowel bij de 

Nederlandse overheid als de Europese Unie aangegeven 

dat deze stoffenwetgeving potentieel zeer grote admini-

stratieve lasten met zich meebrengt. Op aandringen van 

Actal heeft er een nulmeting plaatsgevonden naar de con-

sequenties”, aldus Steven van Eijck. Inmiddels is bekend 

dat er 2,7 miljoen preregistraties voor circa 150.000 stof-

fen hebben plaatsgevonden. Volgens hem zou Actal 

samen met het VHCP kunnen aandringen op een gedegen 

onderzoek naar de administratieve lasten en de nalevings-

kosten van REACH. Een en ander ter voorbereiding van de 

evaluatie die door VROM en de Europese Commissie in 

2011 volgt. 

daarbij aan tafel zitten. Als VHCP conformeren wij ons 

aan het Responsible Care-programma van deze organi-

satie.” 

Memorandum of Understanding ICC

Namens de VNCI was er het verzoek om te participeren 

in dit memorandum, waarin door de chemische indu-

strie een overeenkomst is gesloten met The Indian 

Chemical Council (ICC). Een en ander heeft betrekking 

op samenwerking in de internationale handel. De VNCI 

vond ondertekening namens de producenten onvolledig 

zonder de chemische distributie. Rein Coster (VNCI) gaf 

tijdens de vergadering een korte uitleg. Voor nu gaat het 

over samenwerking met India, en wellicht dat Mexico 

binnenkort volgt. Het Memorandum of Understanding 

past in het beleid van de Indische chemische industrie 

om de bijdrage van de chemie aan het BBP in 12 jaar tijd 

te verdubbelen van 12 naar 27 miljard in 2017, en tegelij-

kertijd een halvering van de CO2-uitstoot in 25 jaar te 

realiseren (in 2032 vergeleken met 2007).  

Vermindering regeldruk 

Econoom Steven van Eijck, voorzitter van Actal 

(Adviescollege toetsing administratieve lasten), bracht 

voor de pauze de werkzaamheden van dit onafhankelijke 

adviescollege voor de Tweede Kamer in beeld. Voor de 

 Kort huishoudelijk nieuws

•	 De	 Ballotagecommissie	 krijgt	 voortaan	 een	 andere	

functie. Mocht een nieuw lid zich aanmelden, dan 

kan de commissie - indien nodig - het bestuur advise-

ren. Oud-bestuurslid Rob Koebrugge (Will & Co) deed 

ter vergadering een verzoek om ook meer duidelijk-

heid te bieden over de termijn waarop iemand al dan 

niet wordt toegelaten als lid.  

•	 Harry	 van	 Zuuk	 gaf	 een	 toelichting	 op	 de	 jaarcij-

fers. Om te voorkomen dat de begroting uit de pas 

gaat lopen wegens tussentijdse opzeggingen, wordt 

de opzegtermijn gewijzigd. De Kascommissie deed 

namens	Gerko	 Snel	 (De	Monchy	 International)	 ver-

slag. Voor 2010 nemen Jacques van Lindonk (Will & 

Co) en Edward Verdult (Interland) de controle voor hun 

rekening.

•	 De	 benoeming	 van	 twee	 nieuwe	 bestuursleden	 werd	

met	 applaus	 bevestigd.	 Gerko	 Snel	 (De	 Monchy	

International) vervangt Henk Jan Aarsen (Transmare). 

De eerste dame in het bestuur Judith Migchels treedt in 

de voetsporen van de jarenlange traditie van een ‘Shell-

man’ in het bestuur, en volgt Coen Wilms op. Uiteraard 

waren er de dankbetuigingen voor de inzet van de ver-

trekkende bestuursleden. Voor een introductie van de 

twee nieuwe bestuursleden, zie pagina 19.  
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Ook in het licht van de Verpakkingenbelasting, wees 

Steven van Eijck op de kritische houding van Actal: 

“Nederland heeft immers gekozen voor een 

Verpakkingenbelasting met een zeer ingewikkeld tarief 

naar materiaalsoort. Geen enkel ander land in de 

Europese Unie kent zo’n complex systeem. Ook de 

administratieve lasten voor internationaal opererende 

bedrijven zijn vaak hoger dan de te betalen belasting.” 

De voorzitter gaf aan dat Actal de mogelijke oplossing, 

die het VHCP heeft aangedragen, kan meenemen bij het 

ex ante advies voor het belastingplan 2011, namelijk een 

forfaitair bedrag gerelateerd aan omzet en gebruikt 

materiaal. 

Politieke plannen

Inmiddels is duidelijk dat de noodzakelijke bezuinigin-

gen in Nederland een verhoogde inzet eisen om de 

regeldruk te verminderen. Onlangs heeft Actal naar aan-

leiding van de verkiezingen onderzoek gedaan naar de 

politieke plannen. Helaas blijkt daaruit dat de verminde-

ring van regeldruk bij slechts weinig partijen een echt 

speerpunt is. Het advies van Actal is: “Wil de regeldruk 

in Nederland de komende kabinetsperiode daadwerke-

lijk verminderen, dan zal het coalitieakkoord van het 

nieuwe kabinet stevige en vooral concrete afspraken 

moeten bevatten over hoe die vermindering te verwezen-

lijken.” Voor meer informatie: www.actal.nl.

65 jaar VHCP!

Volgend jaar viert het VHCP zijn 65-jarig jubileum. In al 

die jaren is keer op keer het nut en de noodzaak van het 

VHCP gebleken. Voor de toekomst blijft de belangenorga-

nisatie van de chemische distributie broodnodig, hetgeen 

ook tijdens de ledenvergadering op Kasteel Wittenburgh 

in Wassenaar wederom werd bevestigd.

Een slecht geweten…

Na de pauze was het tijd voor oud-Tweede Kamerlid 

Arend Jan Boekestijn. Nu de verkiezingen achter de rug 

zijn, is dit wellicht het moment om zijn controversiële 

theorieën te toetsen aan de Nederlandse praktijk van 

ontwikkelingshulp? Voor Arend Jan Boekestijn is het 

duidelijk dat het taboe rond de wijze waarop de huidige 

steun plaatsvindt, moet worden doorbroken. Onlangs 

publiceerde hij zijn boek ‘De prijs van een slecht gewe-

ten’, over waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt. 

Volgens hem stimuleert het huidige beleid juist hulpver-

slaving, en laat dubieuze regimes voortduren. In zijn 

boek, dat hij zelf  omschrijft als rapport, geeft hij aan dat 

er in debatten zelden wordt gesproken over economi-

sche groei, terwijl juist de allerarmsten daarbij gebaat 

zijn. Blijkbaar hebben de meeste ontwikkelingswerkers 

zich meer verdiept in sociale dan economische vraag-

stukken? Hoe het anders kan en moet? Volgens Arend 

Jan Boekesteijn is het hoog tijd dat men kiest voor con-

centratie, door onder andere vooral te focussen op 

Afrika. Daarnaast door bijvoorbeeld Nederlandse 

Business Support Centers in te richten in Afrikaanse 

regio’s. Zijn stellingen zijn gebaseerd op de theorie van 

de Nobelprijswinnaar Douglass C. North. Of de 

Nederlandse politiek toe is aan zijn gepassioneerd plei-

dooi voor een ander ontwikkelingshulpbeleid, moet nog 

blijken. 

Positief resultaat

Kortom, meer met minder kan op veel terreinen goed 

uitpakken. Duidelijk is dat op het gebied van regeldruk, 

meer mogelijk wordt door minder regels. Voor het VHCP 

leidde de optelsom over het afgelopen jaar weer tot een 

positief resultaat. Dankzij inzet, mede namens veel 

leden, en middelen blijven voorlichting aan en onder-

steuning van de chemische distributie gewaarborgd. 

Uiteraard staat in het kader van de eigen grenzen verken-

nen samenwerking - waar mogelijk - voorop. Wat blijft 

tellen voor de toekomst: des te meer leden, des te meer 

daadkracht om het verschil te kunnen blijven maken op 

tal van (politieke) fronten. Nog geen lid, maar wel inte-

resse? Voor meer informatie kijk op: www.vhcp.nl of bel 

met 070 – 750 3112.
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Op 19 en 25 mei 2010 had de achterban van het VHCP 

en de VNCI veel belangstelling voor de vier workshops 

over het Veiligheidsinformatieblad. Het VIB, ook bekend 

onder SDS (Safety Data Sheet), is hét communicatie-

instrument tussen (grond)stofleveranciers, producenten 

van mengsels, distributeurs en professionele gebruikers 

om veilig werken met gevaarlijke stoffen en/of mengsels 

te bevorderen. Terwijl de Europese stoffenwetgeving 

REACH de communicatie in de supply chain juist wil 

stimuleren, blijkt de benodigde informatie-uitwisseling 

vooralsnog stroef te verlopen. Ook voor het VIB blijkt dit 

een groot obstakel, is een belangrijke conclusie op basis 

van reacties naar aanleiding van de workshops. Blijkbaar 

zijn niet alle partijen zich bewust van de vaart waarmee 

de eerste deadlines naderen. 

De eerste deadline

Wat speelt? Naast de eerste REACH-registratieronde 

(voor zogenoemde HPV- en CMR-stoffen) moeten con-

form de CLP-verordening voor december 2010 ook de 

indelingen van gevaarlijke stoffen worden aangepast en 

worden gemeld aan het Europees Chemicaliën 

Agentschap (ECHA). Eveneens moeten de etiketten en 

veiligheidsinformatiebladen voor stoffen voor die datum 

op de schop. Voor mengsels geldt een overgangstermijn 

tot 1 juni 2015. In artikel 31 van REACH staan de eisen 

voor de structuur en inhoud van het veiligheidsinforma-

tieblad. Met de invoering van de EU-GHS wordt artikel 31 

van REACH gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de 

informatie over de indeling van een stof of mengsel in het 

VIB tijdens de overgangsperiode, zie schema pagina 10. 

De juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment, is cruciaal voor de imple-
mentatie van de Europese stoffenwetgeving REACH. Zo ook bij de invoering van de 
nieuwe regels voor het Veiligheidsinformatieblad (VIB). Een verplichting die nauw 
samenhangt met zowel REACH als CLP (Classification, Labelling and Packaging), ook 
bekend onder EU-GHS (Globally Harmonised System). Het VHCP en de VNCI organi-
seerden onlangs workshops waarin het VIB centraal stond. Voor 1 december 2010 moet 
er namelijk veel geregeld zijn. Niet tijdig registreren en daarover communiceren, bete-
kent ‘no data, and no safe use, no market’! 

Communicatie dé achilleshiel?
VIB-workshops

Wat wijzigt zoal?

Naast een aantal administratieve wijzigingen moeten, in 

tegenstelling tot het huidige VIB, voortaan alle rubrieken 

worden ingevuld. Wanneer iets niet relevant is of niet 

bepaald, moet dit in een aantal gevallen worden gemoti-

veerd. Geen informatie beschikbaar, dan is dit  geen 

geldige reden ter motivering! Ook worden met name de 

VIB’s voor mengsels veel uitgebreider. Een VIB moet - 

indien relevant - voorzien worden van één of meer bijla-

gen waarin per geïdentificeerd gebruik van een stof de 

blootstellingsscenario’s en de bijbehorende risicomaat-

regelen worden beschreven. Het grote risico bestaat dat 

een VIB daardoor zijn doel voorbij schiet.  

Advies praktijk

Dirk van Well, deskundige stoffenbeleid van de VNCI, 

adviseerde de deelnemers tijdens zijn presentatie om 

vooral de informatie in rubriek twee van het VIB in over-

stemming te houden met de informatie op het etiket. 

Ook benadrukte hij de stelregel, die geldt voor het nieu-

we VIB, dat alle informatie op het VIB in overeenstem-

ming moet zijn met de informatie in het registratiedos-

sier. Voor de verplichting om blootstellingsscenario’s toe 

te voegen aan het VIB voor stoffen waarvoor een CSR 

(Chemical Safety Report) wordt opgesteld, gaf hij mee 

dat het mogelijk is de desbetreffende informatie te inte-

greren in de verschillende rubrieken. 

Een aantal tips: Zorg vooral voor voldoende deskundigheid. Stem uw planning af op de verschillende trajecten. 

Zorg dat u uw software tijdig aanpast. Houd er bovendien rekening mee dat een VIB de komende jaren regel-

matig moet worden aangepast.
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Bepalingen overgangsperiode
Periode voor Periode 1 december  Na 1 juni 2015

1 december 2010 2010 tot 1 juni 2015

STOFFEN 
Als de indeling, etikettering De indeling volgens Alleen de indeling

en verpakking volgens EU-  EU-GHS en volgens  volgens EU-GHS in

GHS plaatsvindt, kan de Richtlijn 67/548/EEG het VIB.

indeling volgens Richtlijn moeten in het VIB

67/548/EEG en volgens worden opgenomen.

EU-GHS in het VIB worden

opgenomen.

MENGSELS
Als de indeling, etikettering en verpakking volgens EU-GHS Alleen de indeling

plaatsvindt, kan de indeling volgens Richtlijn 1999/45/EG volgens EU-GHS in

en volgens EU-GHS in het VIB worden opgenomen.  het VIB.

STOFFEN, MENGSELS INGEDEELD EN GEËTIKETTEERD VOLGENS EU-GHS
Van de stof, het mengsel of de bestanddelen daarvan moet Alleen de indeling

de indeling volgens EU-GHS, Richtlijn 67/548/EEG en volgens EU-GHS in

Richtlijn 1999/45/EG in het VIB worden opgenomen.   het VIB.

Downstream users

Tijdens de verschillende bijeenkomsten gaven Hans 

Razenberg, technisch directeur NVZ en Gerrit Jonkers, 

technisch stafmedewerker VVVF, hun visie op de REACH- 

en VIB-perikelen voor de downstream users. Hierin 

stond de communicatie met leveranciers centraal. Gerrit 

Jonkers: “Dit kunnen zowel producenten als distribu-

teurs zijn. Voor de downstream users is het cruciaal om 

te weten of een bepaalde stof ook daadwerkelijk wordt 

geregistreerd. Neem onze branche, de Vereniging van 

Verf- en Drukinktfabrikanten, waarin soms sprake is van 

het toepassen van een kleine hoeveelheid van een stof, 

maar wel essentieel voor het eindproduct. Mocht er 

besloten worden om zo’n stof niet te registreren, dan 

moet onze branche bepaalde producten gaan herformu-

leren. Hoe eerder wij weten wat er upstream gebeurt, 

hoe sneller wij actie kunnen ondernemen. Al met al is 

het een complexe exercitie om alle data te vergaren. Voor 

de downstream users wordt die communicatie uiteraard 

moeilijker naarmate de keten langer wordt. Mijn taak op 

dit moment is vooral de achterban te prikkelen om het 

gebruik kenbaar te maken van de stoffen die men nodig 

heeft. Daarbij zou het goed zijn als onze leveranciers 

aangeven of die stoffen, want dat zijn hele specifieke 

stoffen, ook na 1 december 2010 nog gegarandeerd zijn. 

Kortom, stel het gebruik zeker!”
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distributeur hebben wij veel producten die we opnieuw 

moeten classificeren. Ook het VIB zal de komende 

maanden drastisch veranderen, en dat vergt veel voorbe-

reidingen. Als distributeur krijgen wij informatie van 

onze leveranciers en klanten. Quaron maakt daarbij 

gebruik van de topdown-benadering. Als een leverancier 

informatie vraagt, spelen wij dit door aan onze klanten 

om vervolgens het antwoord weer aan de leverancier te 

melden. De meeste leveranciers wensen namelijk niet 

ongevraagd informatie toegestuurd te krijgen. Wij had-

den verwacht dat de VIB’s, gezien de komende eerste 

deadline, wel klaar zouden zijn. Uiteraard kunnen we 

ondertussen al wel de classificatie en etikettering aan-

passen, maar er is nog zoveel te doen. Ik merk wel dat bij 

een aantal van onze klanten een gevoel van onzekerheid 

heerst, maar ik verwacht dat met het verschijnen van het 

VIB ‘nieuwe stijl’, die onzekerheid zal verdwijnen. Wat 

mij verontrust, is het veranderen van de wetgeving voor 

VIB´s zo kort voor 1 december. De tijd vliegt immers 

voorbij. Weten dat er nog meer veranderingen gaan 

komen, maar dat je ook aan de slag moet, is frustrerend. 

In ieder geval was de workshop verhelderend. De vol-

gende keer mogen van mij de inleidingen korter, want we 

weten wel hoe de vork in de steel steekt. Volgens mij wil 

iedereen in de branche zo gericht mogelijk bezig zijn met 

wat er speelt, en dat is voor nu het VIB.”

“Veel waardevolle kennis”

Matthijs van Lint is binnen Will & Co BV degene die alles 

rond het VIB regelt. Wat vond hij van de workshop? “Hoe 

beter je als deelnemer de zaken voorbereidt, hoe meer je 

uit zo’n bijeenkomst haalt. Er was in ieder geval veel 

waardevolle kennis aanwezig, die zeker van pas zal 

komen bij de nieuwe verplichtingen. Vooralsnog blijft de 

eerste ronde voor ons nog wel hanteerbaar. Wij kennen 

namelijk ongeveer zes grote volumestoffen die voor 

december 2010 voorzien moeten worden van het juiste 

VIB. Voor 2015 gaat er veel meer voor ons spelen, als de 

mengsels aan de beurt zijn. Wat mij goed lijkt, is dat er 

voor die tijd met regelmaat workshops komen, waarin we 

“Weet wat er speelt!”

Wat vonden de deelnemers? “De workshop was inhou-

delijk prima en goed georganiseerd. Vooral de presenta-

tie van de verf- en zeepindustrie is voor ons heel rele-

vant”, reageert Nathalie Lopez,  die onder andere de 

nieuwe VIB-verplichtingen bij MAVOM coördineert. 

“Ook wij zijn formuleerders en hebben met dezelfde 

problematiek te maken, en zijn onder andere afhankelijk 

van wat er upstream gebeurt. De wijziging van het VIB 

heeft voor ons sowieso een enorme impact. We hebben 

anderhalf jaar geleden het huidige VIB geautomatiseerd 

en geïntegreerd in ons ERP-systeem. Nu moeten we aan 

de slag met de nieuwe indeling, terwijl er nog geen defi-

nitieve guidance documents beschikbaar zijn. Kortom, 

een en ander volgt elkaar redelijk snel op, en voor ons als 

mkb-bedrijf is dat flink aanpoten. We moeten dus snel 

weten hoe we de juiste vertaalslag kunnen maken. En 

dan de tijdsfactor. De eerste deadline is al in zicht, maar 

voor die tijd zie ik niet dat alle VIB’s aangepast zijn. Ook 

al denk ik dat de bevoegde gezagen in eerste instantie 

niet streng daarop zullen handhaven, het blijft essentieel 

om de zaken zover mogelijk op orde te hebben. Mijn 

advies: weet wat er speelt, wat de gevolgen zijn, en com-

municeer! Uiteindelijk is onze taak als MAVOM om de 

juiste informatie te filteren en dit conform de nieuwe 

regels te integreren in de nieuwe VIB’s. Wat wij nu al 

doen is onze nieuwe klanten informeren. Niet alleen 

bieden wij technische informatie over bepaalde stoffen, 

maar ook speciale veiligheidstrainingen. Communicatie 

naar de klanten blijft heel belangrijk, juist nu er zoveel 

verandert aan de VIB’s. Het uiteindelijke doel mag niet 

uit het oog verloren worden, namelijk: veilig werken met 

gevaarlijke stoffen.”

“Aan de slag!”

Voor Ingrid Kwakernaat, coördinator MSDS/REACH bij 

Quaron was de workshop eveneens een opsteker. “Je 

krijgt inzicht in andermans situatie waardoor bepaalde 

zaken duidelijker worden. Voor ons betekenen de nieuwe 

verplichtingen veel werk in een heel kort tijdsbestek. Als 

Use Descriptor System

Wat de NVZ en de VVVF de leveranciers advise-

ren is om het in Europees verband ontwikkelde 

Use Descriptor System te gebruiken. Hierin 

wordt zeker negentig procent van het gebruik 

van bepaalde stoffen in de verf- en zeepindu-

strie afgedekt. 
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ervaringen kunnen uitwisselen. Met name rond de gui-

dance documents zullen nog veel vragen zijn.” 

Over het nut van het VIB geeft deze VHCP-deelnemer als 

aanbeveling: “Om het VIB ook het doel te laten dienen 

waarvoor het bestemd is, ervaren wij dat communiceren 

het beste middel is. Zo gaan wij, indien mogelijk en 

nodig, langs bij onze afnemers om een VIB te bespreken 

en bedrijven te adviseren over de wijze waarop zij de 

gegevens kunnen gebruiken voor hun eigen veiligheids-

instructies.”

ook zelf melden aan het ECHA, of zoek een leverancier 

die het gebruik wel heeft opgenomen in het registratie-

dossier. Maar, wanneer een leverancier heeft aangegeven 

dat een bepaald gebruik onveilig is, dan is het einde 

oefening. 

Ons advies: blijf niet stilzitten! Zorg daarnaast voor vol-

doende budget in het eerste kwartaal van 2011, want er 

komt ongelooflijk veel informatie op iedereen in de keten 

af. Gegevens waarmee iedere partij afzonderlijk concreet 

aan de slag moet.” 

Niet stilzitten!

Hans Razenberg, technisch directeur van de NVZ, de 

brancheorganisatie van zeepfabrikanten en importeurs, 

geeft achteraf als toegift: “Inmiddels zijn de nieuwe 

richtlijnen voor het VIB op 31 mei 2010 gepubliceerd. 

Desalniettemin, de grootste knelpunten blijven hoe we 

straks alle informatie, die beschikbaar komt, gaan verta-

len in onze eigen processen. En, hoe we de juiste vertaal-

slag maken naar onze eindgebruikers.” Verder raadt hij 

aan: “Let op of een product ook alle informatie heeft. 

Had het geregistreerd moeten zijn, en zo ja is het gere-

gistreerd? Dit geldt ook voor de gebruiken. Is uw gebruik 

als zodanig geïdentificeerd en vastgelegd? Als het niet zo 

is, heeft u na 1 december 2010 een probleem. Kortom, 

kijk of stoffen zijn geregistreerd, en of gebruiken zijn 

gecoverd. Dit geldt uiteindelijk ook voor de mengsels 

c.q. preparaten. Als iets onduidelijk is, zorg voor vol-

doende voorraad, en ga onmiddellijk op zoek naar een 

andere leverancier, die de stof wel heeft geregistreerd. 

Als blijkt dat een gebruik niet is vastgelegd, kunt u dit 

Aan de slag met…

Hans Razenberg is onder meer auteur van het boek ‘Aan 

de slag met CLP’, te bestellen via www.sdu.nl. Ook voor 

het huidige Veiligheidsinformatieblad heeft hij in het 

verleden in samenwerking met de VNCI een praktijk-

handboek opgesteld. Na de zomer volgt een herziene 

versie.  

Begaanbare route

Voor de guidance documents wordt door de verschillen-

de brancheorganisaties in Brussel druk gepleit om zo 

spoedig mogelijk stappen te ondernemen, en de DPD 

Plus-methode van Cefic als status te nemen. Gerrit 

Jonkers: “Voor nu is er nog veel onduidelijk. De Cefic-

methode biedt een begaanbare route voor het opstellen 

van de nieuwe VIB’s. Op die manier kunnen ook snel 

bepaalde automatiseringssystemen hierop worden afge-

stemd.” 

Meer informatie

Op de website van het VHCP, www.vhcp.nl, rubriek 

ledenvergadering, vindt u alle presentaties van de work-

shops. Verder komen op de Stoffendag van 13 oktober 

2010 ook de laatste ontwikkelingen rond het VIB aan 

bod. Het exacte programma en de uitnodiging voor deze 

bijeenkomst van het VHCP en de VNCI volgen nog. Meer 

achtergrondinformatie over de NVZ en de VVVF vindt u 

op www.nvz.nl en www.vvvf.nl.



Social Event 2010

Op vrijdag 3 september 2010 vindt het vierde Social Event plaats 

van het VHCP en de JIDC. De organisatie, bestaande uit Bert Bos, 

Jacques van Lindonk, Rene Molendijk, Robert Stuyt en Harry van 

Zuuk, heet leden en hun partners van VHCP en JIDC welkom op 

het Twentse Landgoed Holtweijde in Lattrop. Na een gezonde 

lunch volgen er verschillende outdooractiviteiten. De avond wordt 

feestelijk afgesloten met diner en bijpassende muziek, waarbij 

voor de heren een smoking zeker niet zal misstaan. 

Aanmelden?

Na afloop is het heerlijk bijkomen in een sfeervolle juniorsuite. 

Het ontbijt, op zaterdagochtend, vormt het sluitstuk van dit event. 

Extra lang nagenieten van het stijlvolle landleven? Dat kan door te 

verlengen bij de receptie van het landgoed tegen een speciaal 

tarief. Voor meer informatie en aanmelden: vhcp@vhcp.nl. Alvast 

de sfeer proeven? www.holtweijde.nl

Het VHCP heeft het plan om met ingang van 2011 een prijs uit te reiken voor Responsible 
Care. Degene die als lid van het VHCP het beste idee c.q. plan van aanpak indient voor 
dit programma, kan vanaf volgend jaar meedingen naar de VHCP Responsible Care 
Award. De komende periode werkt het VHCP een en ander verder uit. 

Start 2011

VHCP Responsible Care Award

Op de aankomende lunchbijeenkomst van 25 oktober 

2010 wordt het uitgewerkte voorstel gepresenteerd. 

Tijdens de Klankbordgroep Responsible Care op 16 

november 2010 volgt een uitgebreide toelichting op de 

wijze van deelnemen. Ook wordt dan bekendgemaakt 

wie er in de jury zal plaatsnemen om de inzendingen te 

beoordelen. 

Promoten

Het VHCP wil met dit initiatief Responsible Care nog 

meer bij zijn achterban promoten. Hoe groot of hoe 

klein een organisatie ook is, de inzet voor Responsible 

Care kent vele facetten. Het denken vanuit duurzaam-

heid, veiligheid en transparante communicatie inspireert  

wellicht ook andere deelnemers aan het programma om 

bepaalde zaken nog meer op basis van de uitgangspun-

ten van Responsible Care vorm te geven. 

Uitreiking 2011

Op de ledenvergadering in maart 2011 vindt het startsein 

voor inschrijving plaats. De uiteindelijke prijswinnaar 

wordt bekendgemaakt tijdens de lunchbijeenkomst in 

oktober 2011. Het VHCP wil deze Responsible Care-prijs 

in het vervolg om de twee jaar toekennen aan de meest 

inspirerende inzending.

13
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Chemie is overal

Wat heeft u te bieden?
De dialoog zoeken en aangaan, blijkt keer op keer het middel om samen het imago van 
de chemie te verbeteren. Marina Kaptein (IMCD Group) over de ontmanteling van nega-
tieve stereotypen en het concreet maken van toegevoegde waarde. 

“Het is veel moeilijker om een slecht imago te herstel-

len, dan een goed imago te creëren. In het verleden heeft 

de chemische industrie een reputatie opgebouwd van 

grote vervuiler en veroorzaker van ziektes. Weliswaar is 

dat drastisch veranderd, maar het imago heeft de posi-

tieve ontwikkelingen niet gevolgd. Daarom moet de 

sector er extra hard aan werken om dat beeld bij het 

publiek te corrigeren. Een merk of een imago is niets 

meer dan ‘wat achterblijft nadat alle feiten zijn vervaagd’. 

En dat is nog te veel het beeld van rokende schoorstenen 

en vervuiling.” Aan het woord is Marina Kaptein van de 

IMCD Group. Sinds kort is zij marketing- en communi-

catiemanager bij dit VHCP-lid. Voor deze functie werkte 

zij bij Eastman Chemical BV, waarin ze veel ervaring 

opdeed met het imagotraject ‘Chemie is overal’. 

Fascinerend

Wat heeft deze communicatiedeskundige met chemie? 

“Voordat ik in de chemie ging werken, zat ik, net als het 

grote publiek, vol met negatieve stereotypen over de 

sector. Gaandeweg ontdekte ik zoveel goede en verras-

sende zaken. Het was fascinerend om te zien hoe mijn 

beeld van de chemie stap voor stap veranderde. Wat er 

nu gebeurt rond het imagotraject, dat door de Regiegroep 

Chemie is neergelegd bij de VNCI, is een uitstekend 

voorbeeld hoe het grote perceptieprobleem moet wor-

den aangepakt. Ook Cefic heeft dit opgepakt. Je ziet met 

het imagotraject dat nu constructief wordt geprobeerd 

de negatieve stereotypen te ontmantelen. In het verleden 

heeft de chemie te lang een defensieve houding aange-

nomen. Nu laat de sector zien trots te zijn op waarvoor 

men staat, en toont de voordelen.”

Veel emoties

Hoe ervaart u het imagotraject? “Met veel plezier heb ik 

indertijd aan het project meegewerkt. De campagne was 

en is innovatief, verfrissend en pro-actief. Het heeft al 

veel emoties en reacties teweeggebracht. Kortom, een 

stevige aanpak bleek nodig om de sector wakker te 

schudden. Het was ook interessant om te zien hoe er 

door andere culturen op de campagne werd gereageerd, 

nadat deze voor Cefic is vertaald in het Engels. Een inte-

ressant feit was dat, nadat lokale culturele gevoeligheden 

overwonnen waren, men het eens was over de universele 

voordelen van de chemie. In ieder geval moesten we 

erover praten en nadenken. En zolang we met elkaar de 

dialoog aangaan en ons best doen om de boodschap te 

begrijpen, zijn we goed bezig. Dat is het moment wan-

neer een campagne geslaagd is.”

Breder niveau

Hoe nu verder? “Op het moment van mijn bijdrage aan 

het imagotraject was de campagne vooral intern gericht, 

en op jongeren. Dat laatste heeft te maken met een chro-

nisch tekort aan interesse voor de industrie, en dat is 

potentieel een groot probleem in Europa voor de komen-

de jaren. Voor nu zou het goed zijn om de campagne 

naar een breder niveau te tillen. Misschien door acties in 

het jaar van de chemie in 2011? Ooit vroeg iemand mij ‘je 

werkt voor een chemisch bedrijf en praat over duurzaam-

heid, kun je naar jezelf in de spiegel kijken?’ Pas als dit 

soort vragen verdwijnen zal dat de ultieme overwinning 

van de chemische industrie zijn op het beeld dat heerst. 

Er is echter nog een lange weg te gaan.”

Samenwerken

Waar liggen nog meer kansen? “Duurzaamheid, groene 

technologie, REACH en andere initiatieven zijn uitermate 

belangrijk voor de chemische producenten. Dezelfde 

onderwerpen zijn voor overheden en voor de maatschap-

pij net zo belangrijk. De chemische industrie aan de ene 

kant en milieuorganisaties en overheden aan de andere 

kant worden vaak gezien als felle tegenstanders. Terwijl 

ze hetzelfde doel nastreven: verbetering van ons dage-

lijks leven. Van belang is dat de onderlinge relaties veel 

duidelijker een samenwerkingsverband laten zien. Ook 

dat draagt bij aan een beter imago. Kortom, de samen-

werking waar mogelijk verdiepen en elkaar ondersteu-

nen. Ook al kan de intensiteit hiervan per marktsegment 

en per gebied tot gebied verschillen.” 



> “Toegevoegde waarde communiceren”

Toegevoegde waarde

Wat kan de chemische distributie ondernemen? “Het is 

misschien niet altijd duidelijk welke rol een distributeur 

speelt in zoiets als het imagotraject. Wij zitten in een 

tweedeling. We zijn klant van onze leverancier en leve-

rancier voor onze klanten. Distributeurs hebben veelal 

zelf geen productiefaciliteit, en misschien daardoor min-

der last van een slecht imago. Dit neemt niet weg dat we 

de verantwoordelijkheid en de verplichting hebben om te 

helpen dat imago te verbeteren. Onze betrokkenheid is 

vaak indirect, maar net zo relevant. Zo zijn bijvoorbeeld 

medewerkers van IMCD erg actief in verschillende orga-

nen van VHCP, VNCI en FECC, waarin ze bijdragen aan 

het verbeteren van bedrijfsvoering en normen die uitein-

delijk leiden tot een verbeterd imago van de chemie. Het 

zou in mijn optiek goed zijn als iedere ondernemer in de 

chemie van tijd tot tijd zijn toegevoegde waarde opnieuw 

beoordeelt en van daaruit zijn kwaliteiten helder com-

municeert. Daarbij niet alleen vertelt hoe goed chemie 

is, maar laten zien dat je meedenkt, werkt aan oplossin-

gen. Maak het vooral concreet! Het is daarbij belangrijk 

dat de distributie de producenten volgt, of soms zelfs 

leidt, want samen maak je de markt. Samen kun je inno-

vatief zijn, en laten zien dat dit vooral veilig en duurzaam 

gebeurt. Samen maak je chemie!” 

Highlights van de campagne
Chemie dichter bij huis: In mei verscheen bij de 

Telegraaf de bijlage Wetenschap en Innovatie waarin een pro-

minente rol voor de chemische sector was weggelegd. Ruim 

een miljoen lezers konden kennisnemen van de innovaties in 

de chemie die het leven veiliger, duurzamer en comfortabeler 

maken. De bijlage vindt u op www.chemieisoveral.nl.

Reizende expositie: De postercampagne is nu ook 

beschikbaar als reizende expositie. Dertien kleurige panelen 

zijn dit jaar te zien bij bedrijven, scholen en instellingen. Ook 

iets voor uw bedrijf? Mail: info@chemieisoveral.nl.

Drieluik: Chemie is overal wil graag contact leggen met 

journalisten. Zij zijn immers degenen die over de sector schrij-

ven. In het vakblad Villa Media is de eerste serie van een drie-

luik geplaatst met als thema: imago en de rol van de media. In 

het najaar verschijnen deel twee en drie. 

2011: En natuurlijk maakt ook Chemie is overal zich op voor 

het International Year of Chemistry in 2011. Met man en macht 

wordt er gewerkt aan een attractief programma voor jong en 

oud, zoals een Chemieloop langs en over (!) een chemieterrein. 

Wordt vervolgd…
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PGS 15

De feiten in beeld
De brandveiligheid van chemieopslagen moet in orde zijn. Uiteraard is dit ook het stand-
punt van de Commissie Milieu & Veiligheid van het VHCP. De afgelopen jaren heeft het 
Ministerie van VROM veel onderzoek gedaan naar en ophef gemaakt over de brandvei-
ligheid van chemieopslagen, groter dan tien ton. Wat was de aanleiding tot het onder-
zoek en hoe staan de zaken er nu voor? Dré Mevissen, voorzitter van de Commissie 
Milieu en Veiligheid, over de feiten.

en aan eenduidige normen weleens schort. Hierdoor is 

het ook voor brancheverenigingen moeilijk om na te 

gaan in hoeverre hun leden werkelijk te maken hebben 

met slecht functionerende installaties. 

In het rapport ‘Geen garantie voor brandveiligheid’ uit 

2009, blijkt dat slechts 60% van de bedrijven over een al 

dan niet goedgekeurd UPD beschikt en dat in slechts 

70% van de UPD’s onderhoud wordt voorgeschreven. 

Gelijktijdig wordt vastgesteld dat bij 92% van de instal-

laties een logboek beschikbaar is. Uit de logboeken, 

onderhoudsbonnen en rapporten blijkt dat alle installa-

ties worden onderhouden door een gespecialiseerd 

installatiebureau. Dit geeft aan dat, los van de vergun-

ning en het UPD, meer dan 90% van de bedrijven hun 

installatie laat onderhouden door een specialist, en dat 

betekent dat er ook vertrouwen mag zijn in de werking 

van installaties. 

“Blusinstallaties moeten goed functioneren en de stoffen 

die worden opgeslagen kunnen blussen. Het onderhoud 

van de installaties moet periodiek en adequaat worden 

uitgevoerd. De hoofdverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij 

de chemische bedrijven. De begeleidende en toezichthou-

dende rol van de overheid (VROM en de bevoegde geza-

gen, zoals gemeentes en provincies), evenals de positie 

van de inspectie-instellingen geven echter voldoende aan-

leiding tot het plaatsen van kritische kanttekeningen. In 

het uitgangspuntendocument PGS 15 (Publicatiereeks 

Gevaarlijke Stoffen) is een en ander wettelijk geregeld”, 

geeft Dré Mevissen als toelichting. “Dat VROM er alles 

aan doet om de situatie van de milieuvergunning en het 

uitgangspuntendocument (UPD) te verbeteren, is begrij-

pelijk. Het grote probleem zit hem echter in het feit dat dit 

gaat leiden tot een toename van regelgeving en inspecties 

waarmee het bedrijfsleven zal worden geconfronteerd. 

Hierbij lijden de goede onder de kwade. Meer inspecties 

en regels zijn nog geen garantie voor betere installaties. 

Laten wij nuchter omgaan met deze risico’s en er geen 

papieren tijger van maken.” 

VROM-onderzoek

Sinds een aantal jaren onderzoekt het Ministerie van 

VROM de brandveiligheid van chemieopslagen (PGS 15 

niveau 1-opslagen). Hierover verscheen in 2007 het rap-

port ‘Dieper duiken in het schuim’ en in 2009 het rap-

port ‘Geen garantie op brandveiligheid’. De minister 

heeft op basis daarvan geëist dat de situatie in 2010 

duidelijk verbeterd dient te zijn. 

In dit voorjaar is het onderzoek uitgebreid tot 326 bedrij-

ven met 524 opslagen. De officiële rapportage hierover 

wordt binnenkort verwacht. De grote tekortkoming bij al 

deze onderzoeken komt doordat niet de installatie zelf 

wordt beoordeeld, maar doordat wordt gekeken naar de 

eisen in de milieuvergunning en naar de aanwezigheid 

van een door een geaccrediteerde A-instelling goedge-

keurd UPD. En dit alles terwijl het aan goede deskundig-

heid (bij handhavers, inspectie-instellingen en adviseurs) 

Wat moet?

Dré Mevissen: “In de PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke 

Stoffen) wordt aangegeven dat de drijver van een inrich-

ting dient te beschikken over een uitgangspuntendocu-

ment (UPD), waarin alle van belang zijnde gegevens zijn 

opgenomen voor een goed ontwerp en een goede werking 

van de brandbeveiligingsinstallatie.

Het UPD moet eerst worden beoordeeld door een geac-

crediteerde inspectie-instelling. Bij deze beoordeling moet 

worden nagegaan of het document in overeenstemming is 

met de voor de betreffende brandbeveiligingsinstallatie 

geldende ontwerpnorm. Hierna moet het UPD worden 

goedgekeurd door het bevoegd gezag. Tegen deze beslis-

sing van het bevoegd gezag is geen beroep mogelijk.

Bovendien moet het document elke vijf jaar opnieuw op 

actualiteit worden beoordeeld door dezelfde inspectie-

instelling. Bedrijven investeren echter in blusinstallatie en 

gebouwen voor periodes die veel langer zijn dan vijf jaar. 

Helaas is de Commissie Milieu & Veiligheid er bij VROM 

niet in geslaagd om deze vijfjaarlijkse herbeoordeling met 

risico’s van afkeuring uit de PGS 15 te krijgen.” 
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Het UPD-PGS 15

De hoofdstukken 1 tot en met 9 van het uitgangspunten-

document zijn ontleend aan het uniforme en integraal 

plan Brandbeveiliging uit het CCV-model Integrale Brand-

beveiliging Bouwwerken (Model IBB zie www.hetccv.nl). 

Bij negentig procent van de paragrafen wordt vermeld dat 

het relevant is voor PGS 15. Het UPD-PGS 15 wordt gepre-

senteerd als een ‘good practice’ (zie kader toelichting op 

pagina 18) voor brandbeveiliging van opslag van gevaar-

lijke stoffen conform PGS 15 beschermingsniveau 1. 

De praktijk

Uit het onderzoek van VROM is duidelijk naar voren 

gekomen dat het formuleren van goede uitgangspunten 

in de praktijk veel problemen oplevert. Waaraan ligt dat? 

“Dit komt onder meer omdat het ontbreekt aan eendui-

dige normen en omdat deskundigen geen eenduidige 

visie hebben. Bovendien is er ook bij de vergunningver-

lenende en handhavende overheid te weinig deskundig-

heid, en zijn de partijen het niet altijd met elkaar eens. 

De grote vraag is nu of het UPD-PGS 15 hierin verbete-

ring gaat brengen. De good practice (zie kader toelichting 

op pagina 18), waarvan wordt uitgegaan, moet in de prak-

tijk nog worden bewezen”, vervolgt Dré Mevissen. 

“Voorkomen moet worden dat er een extra schakel ont-

staat die het verlenen van de milieuvergunning vertraagt 

in plaats van versnelt. Bij een milieuvergunning kan het 

bedrijf, indien men bezwaren heeft, een zienswijze indie-

nen en deze in uiterste gevallen voorleggen aan de Raad 

van State. Bij een niet goedgekeurd UPD heeft het bedrijf 

deze mogelijkheid niet.”

Advies? “Maak een integraal brandbeveiligingsplan voor 

de gehele inrichting, maar regel uitsluitend die zaken die 

te maken hebben met de brandblusinstallatie in het 

UPD. Neem alle andere relevante zaken die in de blauw-

druk van het UPD worden genoemd op in de 

Milieuvergunning, en/of in de Bouwvergunning. De 

milieuvergunning behandelt de gehele inrichting. Een te 

uitgebreid UPD kan leiden tot een te grote inmenging 

van de inspectie-instelling in zaken die niet tot hun com-

petentie behoren.”

De rol van de inspectie 

De Raad van Accreditatie heeft duidelijk aangegeven 

(blijkbaar was hiervoor een reden, aldus Dré Mevissen)

dat de inspectie-instellingen geen adviezen meer mogen 

gegeven. Zij moeten zich uitsluitend bezighouden met 

het goed- of afkeuren van installaties en uitgangspunten-

documenten. Wat is precies de rol van de inspectie? “De 

inspectie-instellingen hebben grote invloed bij het opstel-

len van voorschriften, zoals bij memoranda, waarin 

aanvullende eisen worden gesteld voor nationaal en 

internationaal geldende normen. Een voorbeeld hiervan 

is de jaarlijkse praktijk ‘schuimbijmengtest’. Hierbij die-

nen grote hoeveelheden schuim te worden geprodu-

ceerd, waardoor een belasting voor het milieu ontstaat, 

terwijl de installatie door het agressieve schuim wordt 

aangetast. Het nut van een jaarlijkse ‘schuimbijmeng-

test’ wordt zelfs door de leveranciers van installaties in 

twijfel getrokken. Tegen de controle van de pompen en 

van de installatie, en de kwaliteit van het schuim hebben 

wij geen bezwaar. Maar, jaarlijks schuim produceren 

gaat ons veel te ver. 

Ook is het bijzonder dat in de PGS 15 een jaarlijkse 

inspectie wordt voorgeschreven, terwijl de inspectie-

instellingen een halfjaarlijkse inspectie eisen. Dit levert 

extra kosten op, omdat naast de inspectie-instelling ook 

de leverancier van de installatie veelal bij de inspectie 

aanwezig moet zijn. De Commissie Milieu & Veiligheid 

pleit daarom voor eens per vijf jaar een schuimtest en 

voor één jaarlijkse inspectie”, benadrukt Dré Mevissen.

Problematiek blussen van stoffen

Voor bedrijven en handhavers is het vaak niet duidelijk 

welke stoffen wel en welke niet door een automatisch 

blussysteem geblust kunnen worden. Ook de PGS 15 

geeft hieromtrent geen duidelijke informatie en verwijst 

in bijlage 5 voor High-ex inside airinstallaties naar NFPA 

11 (zie kader toelichting op pagina 18) en naar memoran-

dum 61 (zie kader toelichting op pagina 18). Hierin wordt 

algemene informatie gegeven over groepen van stoffen, 

en verwezen naar testmethodes en naar deskundigen. 

Ook voor andere blusinstallaties is informatie vaak niet 

of onvoldoende beschikbaar.

Bij de tweedelijnscontrole van VROM in 2007 bleek dat 

in 42% van de opgeslagen stoffen er bij High-ex instal-

laties op de stoffenlijst stoffen voorkwamen, waarvan 

onduidelijk is of de opgeslagen stoffen geblust kunnen 

worden met het aanwezige blussysteem. 
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Een voorbeeld

Hoe functioneert de ERG 2008 in de praktijk? “Uit een 

controle van een lijst van circa vijftig moeilijk blusbare 

stoffen, bleek dat de ERG 2008 kritisch is, maar op een 

snelle manier nuttige informatie verschaft. Veel van deze 

gecontroleerde stoffen zijn niet als brandbaar geclassifi-

ceerd (geen ADR klasse 3 en geen klasse 4.1) en mogen 

ook in een niveau 3-opslag worden opgeslagen. Kiest 

men hier voor een niveau 1-opslag, dan is er nog altijd de 

mogelijkheid om de blusbaarheid te onderzoeken door 

een blustest.” 

Hoe nu verder?

Het VHCP heeft samen met de VNCI de toepassing van 

de ERG 2008 besproken met de brandweer en heeft 

hierop een positieve reactie ontvangen. Dré Mevissen 

bevestigt: “De brandweer is van mening dat er nagegaan 

moet worden of een toelichting over de toepassing van 

de ERG 2008 kan worden opgenomen in PGS 14 

(Handboek Brandbestrijdingssystemen), die na het 

gereedkomen van de PGS 15 aangepast wordt. De ERG is 

eveneens opgestuurd naar het Ministerie van VROM, en 

op een positieve reactie wordt nog gewacht.”

Vragen?

Bij vragen over de ERG 2008 kunt u altijd contact opne-

men met het secretariaat van het VHCP: vhcp@vhcp.nl. 

Bij specifieke vragen kunt u ook de mening vragen aan 

de Commissie Milieu & Veiligheid (zie www.vhcp.nl). 

Toelichting

‘Good practice’: Dit begrip wordt gebruikt voor praktijkvoorbeelden waar-

mee reeds goede ervaringen zijn opgedaan, en die daarom als voorbeeld 

kunnen dienen. Het UPD-PGS 15 is echter nieuw en goede ervaringen zijn 

er nog niet.

Memorandum 61: ‘High-ex inside airsystemen in CPR 15-2 objecten" is 

opgesteld door het LPCB (Nationaal Centrum voor Preventie, Loss 

Prevention Certification Board)en het CCV (Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Sinds 2000 wordt het LPS 1233 

certificatieschema van brandbeveiligingssystemen in Nederland ten uit-

voer gebracht door het LPCB, in samenwerking met het CCV. Een en 

ander wordt gesteund door Nederlandse verzekeringsmaatschappijen, 

brandweerkorpsen en brancheorganisaties.  

NFPA: De National Fire Protection Association. Deze Amerikaanse orga-

nisatie is belast met het maken en onderhouden van regelgeving en 

standaarden voor brandpreventie, repressie, training en uitrusting. De 

NFPA onderhoudt meer dan 300 soorten regelgeving en standaarden.  

 

 Waarom de ERG 2008 gebruiken?

 In het kort de belangrijkste punten waarom geadviseerd 

wordt de ERG 2008 te gebruiken. 

•  Deskundigen waarnaar in memorandum 61 wordt verwe-

zen, beschikken vaak niet over testgegevens en de beno-

digde informatie over de geschikte blussystemen voor de 

bovengenoemde categorie stoffen. 

• Het uitvoeren van blustesten voor deze stoffen is in veel 

gevallen niet haalbaar, omdat de kosten te hoog zijn. 

Ook is een nadeel dat de instanties die de testen uitvoe-

ren en hun opdrachtgevers, de testgegevens meestal 

niet openbaar willen maken. 

• De informatie in Material Safety Data Sheets (MSDS-en) 

is niet altijd volledig en duidelijk. Zo staat er onder 

andere bij niet brandbare stoffen ‘blusmiddelen op de 

omgeving afstemmen.’

Om welke stoffen gaat het?

Het merendeel van de in PGS-niveauopslagen opgesla-

gen stoffen vormt geen probleem, maar het gaat juist 

om die stoffen die niet of moeilijk met water en/of 

schuim blusbaar zijn. Vaak zijn hier ook stoffen bij die in 

PGS 15 niveau 3-opslagen mogen worden opgeslagen. 

Indien in een dergelijke opslag brand uitbreekt, dan 

wordt de keuze van het juiste blusmiddel overgelaten 

aan de (bedrijfs)brandweer.

Het VHCP wil daarin, met steun van de VNCI, meer 

duidelijkheid scheppen. Wat stelt de Commissie Milieu 

& Veiligheid voor? Dré Mevissen: “In Canada, de 

Verenigde Staten, Mexico en Argentinië is door de voor 

het transport van gevaarlijke stoffen verantwoordelijke 

instanties de Emergency Response Guidebook (ERG) 

2008 ontwikkeld. De handleiding is in vele talen, waar-

onder het Nederlands, vertaald. De ERG is in eerste 

instantie opgesteld voor transportincidenten, en kan dus 

beperkingen hebben bij toepassing van vaste opslagen. 

De informatie betreffende blusstoffen in relatie tot de te 

blussen stoffen kan echter zeer waardevol zijn bij de 

keuze van blusmiddelen en blusinstallaties.” 

Emergency Response Guidebook (ERG) 2008

De handleiding is in de Engelse taal gratis te downloaden 

van het internet (http://hazmat.dot.gov/pubs/erg/

erg2008_eng.pdf ). De ERG 2008 bevat per UN-nummer 

informatie over blusstoffen, die gebruikt kunnen worden 

voor het blussen van ADR-stoffen.
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“Belang sector nog meer highlighten!”

Even voorstellen…
Judith Migchels (Shell Chemicals) en Gerko Snel (De Monchy International) werden op 
de ledenvergadering van 15 maart 2010 unaniem benoemd tot bestuursleden van het 
VHCP. Zij vervangen Coen Wilms (Shell Chemicals) en Henk Jan Aarsen (Transmare). 
Wat zijn de beweegredenen van dit tweetal?

Als eerste is het woord aan Judith Migchels. Waarom een 

carrière in de chemie? “Ik ben geboren en getogen in de 

chemie. Aan de Technische Universiteit Eindhoven stu-

deerde ik Scheikundige Technologie. Gaandeweg 

bekwaamde ik mij in verschillende vakgebieden, zoals 

Sales & Marketing en R&D. Inmiddels werk ik ruim veer-

tien jaar binnen de sector. Door alle uitdagingen die keer 

op keer op mijn pad komen, blijft chemie voor mij een 

geweldig vak.” Inmiddels is Judith Migchels een van de 

directieleden bij Shell Chemicals Europa BV en Global 

General Manager voor Shell Chemicals Solvents. 

Daarnaast is ze professioneel actief als coach. 

Positief

Haar coach-motto is: “You have to be different, to make 

a difference.” Hoe verhoudt zich dat tot het VHCP? “Het 

VHCP is een prima organisatie, en goed geassocieerd 

met alle groepen binnen de sector die belangrijk zijn bij 

bepaalde ontwikkelingen. Je ziet dat alle bijeenkomsten 

goed worden bezocht. Niet alleen de sociale ontmoetin-

gen, maar ook als het gaat om inhoudelijke onderwerpen 

is er veel animo. Verder ben ik nog vrij nieuw binnen de 

club. Vooralsnog wil ik eerst van dichtbij ervaren hoe een 

en ander wordt vormgegeven, maar mijn indruk is 

sowieso positief.”

Trend

In het van oudsher mannenbolwerk bent u de eerste 

vrouw. Is daarmee de trend gezet? “Als vrouw opereren 

in het VHCP-bestuur vind ik erg leuk, want het is een 

hechte groep. Waar ik me in ieder geval hard voor wil 

maken, is dat er ook in de toekomst binnen het VHCP 

meer ruimte komt voor vrouwen. Inmiddels zijn er 

immers veel vrouwen die hetzelfde traject in de chemie-

wereld hebben doorlopen als mannen. Als businessma-

nager en vrouw zie ik het samen optrekken zeker als dé 

manier om nog meer het verschil te kunnen maken.” 

REACH

Waarom gekozen voor dit bestuurswerk? “Nadat Coen 

Wilms vanwege een andere functie vertrok, werd ik 

gevraagd om mij beschikbaar te stellen. Als Shell denken 

wij ook dat het VHCP het heel erg op prijs stelt als onze 

organisatie in het bestuur wordt vertegenwoordigd. Mijn 

antwoord was dan ook een volmondig ja. Het lijkt mij 

een leuke uitdaging om mij op bestuurlijk niveau in te 

kunnen zetten voor deze prachtige groep. Ook namens 

Shell kan men rekenen op professionele ondersteuning. 

Vooral op het vlak van REACH. Uiteraard word ik daarin 

ondersteund door mensen uit onze organisatie, want ik 

ben door mijn functie vaak in het buitenland. Maar, we 

hebben voldoende capaciteit om kennis te delen en daar 

waar mogelijk te ondersteunen. Van oudsher hebben we 

zeer goede contacten met het VHCP, en als bedrijf zijn 

wij erop uitgerust om bepaalde kennis in huis te hebben. 

Hierdoor kunnen wij een leidende rol vervullen richting 

kleinere organisaties.”

Imago 

Wat vindt u een mooie uitdaging? “Binnen het VHCP 

moeten we nog meer ruimte bieden om de branche goed 

neer te zetten. Het is essentieel als we iedere keer laten 

zien hoe belangrijk de sector is voor Nederland. We 

moeten daarom benadrukken hoeveel mensen er werken 

en wat voor activiteiten de sector ontwikkelt. Niet alleen 

op het gebied van veiligheid, maar bovenal inspelen op 

wat voor soort applicaties we te bieden hebben. Positief 

highlighten wat de toegevoegde waarde is voor de 

samenleving. Vanuit die invalshoek creëren we begrip 

voor bepaalde zaken, waarmee we als chemie te maken 

hebben. Mensen bewustmaken van wat we doen en wat 

men eraan heeft. Dan brengen we chemie dichter bij het 

publiek en dat draagt bij aan het imago.”

Leren

Voor bedrijven in de chemische distributie vindt Judith 

Migchels dat aansluiting zoeken bij het VHCP een mooie 

stap is om mee te werken aan een betere beeldvorming 

van de sector. Ze legt uit: “Binnen het VHCP is men 

vooral actief door partijen samen te brengen en leden te 

ondersteunen. In mijn optiek doen ze dit goed. Ook het 

samenwerken met zusterorganisaties draagt bij aan een 

positiever beeld. Op die manier vergroten we met elkaar 

de slagkracht. Voor de wat kleinere business is imagover-
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betering wellicht niet zo’n topic. Toch is het goed om ook 

van deze groep suggesties te horen. Kortom, op alle 

fronten ervaring delen. Of het nu gaat om imago, 

REACH, of veiligheid, samen leren we van de praktijk.”

Constructief

Het tweede nieuwe bestuurslid is geen onbekende van 

het VHCP. Gerko Snel, algemeen directeur van De 

Monchy International, is onder meer twee jaar lang actief 

geweest in de Kascommissie. Zijn bedrijf, dat in 1851 als 

Rotterdamse handelsmaatschappij begon, is distribu-

teur voor de kunststoffen-, food-, personal care-, verf-, 

lijm- en drukinktindustrie. Toen eenmaal de vraag kwam 

om bestuurder binnen het VHCP te worden, vond deze 

manager dat hij geen nee kon zeggen. “In die zin is het 

niet geheel vrijwillig”, geeft Gerko Snel als toelichting op 

zijn benoeming. “Zoals vele bestuursleden voor mij, 

werd ik gevraagd en ik vond dat nee geen optie was. Na 

een zorgvuldige afweging heb ik mij verkiesbaar gesteld 

om op die manier iets constructiefs te kunnen bijdragen 

aan het VHCP. Net als voor ieder ander is tijd ook voor 

mij een kostbaar goed, maar ik vind het noodzakelijk om 

als ondernemer in de chemische distributie iets terug te 

doen. Samen maken we immers het VHCP. Vooralsnog 

heb ik aangegeven het eerste jaar als algemeen bestuurs-

lid te willen optreden. Op die manier kan ik me iets meer 

verdiepen in de bestuurlijke gang van zaken. Als er tus-

sentijds een specifiek onderwerp in mijn straatje past, 

zal ik dit zeker oppakken.”

Focussen

Hoe ziet u het VHCP anno 2010? “Naar mijn mening 

staan we op een belangrijk punt gezien een groot aantal 

ontwikkelingen. Zowel aan de marktzijde als aan de 

zijde van de belangenorganisatie als zodanig is van alles 

in beweging. Je ziet daardoor dat het voor het VHCP 

steeds lastiger wordt om de begroting kloppend te krij-

gen. Wellicht is het nodig om rigoureuze maatregelen te 

nemen en bepaalde keuzes te maken. Zo zou het een 

idee kunnen zijn om op basis van bepaalde kerncompe-

tenties nog meer de samenwerking te zoeken met 

andere brancheorganisaties. Het lijkt mij een goed plan 

> “Belang sector nog meer highlighten!”

Judith Migchels



21

om dit nader te onderzoeken”, is zijn suggestie. Gerko 

Snel vervolgt: “Als we dit in ogenschouw nemen, dan 

zou het VHCP in de toekomst als organisatie substanti-

eel kunnen gaan veranderen. Maar, ook voor het VHCP 

blijft het nodig om steeds te kijken waar het nog efficiën-

ter kan. In mijn bedrijfsfilosofie is sowieso keuzes dur-

ven maken altijd de beste sleutel tot succes gebleken, en 

bovenal blijven focussen op waar je goed in bent.”

Potentieel

Wat vindt u een uitdaging als bestuurder? “Wat mij ver-

baast, is dat er in Nederland voldoende potentieel aan-

wezig is om lid te kunnen worden van het VHCP, maar 

dat dit onvoldoende gebeurt. Ik weet vanuit mijn werk in 

de Ballotagecommissie dat ledenwerving niet makkelijk 

is. In die zin heb ik ook zeker niet de wijsheid in pacht, 

want al vele actieve leden hebben zich op dit fenomeen 

stuk gebeten”, vervolgt Gerko Snel. “Helaas zie je door 

allerlei ontwikkelingen wel afmeldingen, maar spora-

disch nieuwe aanwinst. Ik denk dat als ieder lid naar zijn 

eigen netwerk kijkt, hij of zij toch zeker één tot twee 

mogelijke kandidaten kent, die nog geen lid zijn. Volgens 

mij hikt men vooral tegen het kosten/batenplaatje aan, 

terwijl de baten meer dan voldoende zijn. Toch blijft de 

drempel blijkbaar te groot om lid te worden. Weliswaar 

kent het VHCP al een soort starttarief, maar wellicht 

moeten we nog creatiever worden om een goede slag te 

slaan.”

Samen

Hoe vindt u dat het VHCP zijn taken uitvoert? Gerko 

Snel: “Persoonlijk vind ik dat het VHCP qua efficiency 

zijn werk goed doet. Men biedt grotendeels een aanbod 

dat door de leden wordt verwacht. Maar, ik hoop dat de 

wat lage opkomst tijdens de afgelopen ledenvergadering 

geen teken aan de wand is. Ook al weten we dat er de 

laatste maanden veel heeft gespeeld, toch moeten we 

met elkaar het enthousiasme bewaken. Immers, het nut 

en de noodzaak, dat het VHCP keer op keer bewezen 

heeft, maken we vooral door samen te werken. Samen 

zijn we het VHCP!”

 

> “Samen maken we het VHCP!”
Gerko Snel
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pen, die succesvol opereren, en is de staf uitgebreid van 

drie naar zes medewerkers. Hendrik Abma: “Hoe belang-

rijk de rol van ons als Europese brancheorganisatie van 

de chemische distributie is, blijkt ook uit onze inspan-

ningen en sterke positie in de High Level Group on the 

Competitiveness of the European Chemicals Industry en 

de Directors’ Contact Group voor REACH. Ook het FECC 

European Responsible Care Program, dat naadloos aan-

sluit op nationale programma’s, is voor de sector een 

opsteker. Immers, des te efficiënter we met elkaar 

Responsible Care kunnen inrichten, hoe effectiever we 

aan zaken als veiligheid, milieu en duurzaamheid kunnen 

werken. Het Europese Responsible Care-programma is 

tailormade en biedt een geharmoniseerd kader voor 

bedrijven die op de Europese markt opereren.” 

Tweerichtingsverkeer

“Ook op het terrein van de lobby is flinke vooruitgang 

geboekt. Politici en ambtenaren in Brussel zijn er nu 

meer dan ooit van doordrongen dat men het bedrijfsle-

ven nodig heeft”, vervolgt de directeur-generaal. “Nieuwe 

regels, zoals voor de stoffenwetgeving REACH, kunnen 

niet worden opgesteld en geïmplementeerd zonder prak-

tische input en kennis van de sector. En er volgt nog veel 

meer Europese wetgeving voor zaken als veiligheid, 

gezondheid en milieu. Het besef is gegroeid dat men 

elkaar nodig heeft. Voor FECC ligt het vitale speelveld bij 

de Europese Commissie en het bedrijfsleven. Als FECC 

moeten we blijven zorgen dat er een goede uitwisseling 

tot stand komt. Hierdoor kunnen we samen met de sec-

tor zorgdragen voor een werkbare invulling aan nieuwe 

regelgeving. En we worden absoluut serieus genomen, 

want we hebben een stevige reputatie opgebouwd.” 

Voor de vele deelnemers uit de chemische distributie was 

de reis naar Barcelona meer dan de moeite waard. Tal van 

sprekers brachten belangrijke ontwikkelingen onder de 

aandacht, zoals die op de Spaanse markt. Ook was er dit 

jaar wederom een inspirerende Responsible Care-

workshop. Hierin lieten verschillende bedrijven zien hoe 

vooral pragmatisch invulling te geven aan zaken als duur-

zaamheid, veiligheid, ketencommunicatie en transparan-

tie. Alle presentaties zijn te vinden op www.fecc.org. 

Nieuwe voorzitter en afscheid

Tijdens de congresdagen vonden er ook bestuurswisse-

lingen plaats. Zo werd Edgar E. Nordmann benoemd tot 

de nieuwe voorzitter van FECC. Voor Hendrik Abma, 

directeur-generaal van FECC, was de congresdeelname 

de laatste keer in zijn huidige functie. Binnenkort gaat hij 

aan de slag als Executive Director voor de Europese asso-

ciatie van de railinfrastructuur. Hoe kijkt deze Friese 

‘Brusselaar’ terug op de afgelopen zes jaar? “Het werken 

voor FECC heb ik ervaren als enorm leerzaam en plezie-

rig. Ook heb ik met veel plezier samengewerkt met tal van 

stakeholders en bedrijven. Als ik terugkijk hebben we met 

elkaar veel successen geboekt. Toen ik aantrad als onaf-

hankelijk persoon, was de grote uitdaging iedereen op 

één lijn te krijgen om een frisse wind te laten waaien. 

Hierbij heeft de organisatie onder andere veel steun 

gehad van de inzet namens Piet van der Slikke (IMCD, en 

voorzitter van het VHCP) als lid van de Board of FECC.” 

Sterke positie

De resultaten mogen er inderdaad zijn, want FECC is 

inmiddels verdubbeld qua aantal leden. Ook is de organi-

satie veel beter ingericht. Zo zijn er effectieve werkgroe-

Voor FECC stond in juni het jaarlijkse congres in Barcelona op de agenda. Dit keer was 
het thema ‘Creating Value through Differentiation’ de rode draad voor de ruim driehon-
derd congresgangers.  

Grijp uw kansen 

in Brussel!

FECC nieuws



23

A
genda

 30  augustus 2010  Bestuursvergadering

 1  september 2010  Chemioren Vaardag

 3  september 2010  Social Event - Lattrop

 24  september 2010  Chemische Golfdag

 13  oktober 2010  Stoffendag VHCP / VNCI

 25  oktober 2010  Lunchbijeenkomst en bestuursvergadering

 16  november 2010  Klankbordgroep Responsible Care

B
edrijfsnieuw

s &
 P

ersonalia

IMCD en Columbian
Op 1 mei 2010 heeft Columbian Chemicals IMCD Turkije 

aangewezen als nieuwe distributiepartner voor de divi-

sie Specialty Carbon Black producten. Deze nieuwe 

overeenkomst komt naast de al bestaande samenwer-

king in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, het 

Verenigd Koninkrijk en Ierland. IMCD Turkije gaat de 

verschillende productlijnen beheren en ondersteunt de 

direct sales activiteiten van Columbian Chemicals.

Versterking leidende positie 

De IMCD Group heeft op 1 mei 2010 dr. Alen Guy 

benoemd als technisch directeur farmaceutische pro-

ducten. Deze nieuwe functie moet de technische ont-

wikkelingsactiviteiten vergroten en de marktpositie in 

farmaceutische producten van IMCD verder versterken. 

Uitbreiding portefeuille vulcomponenten

Nyco Minerals heeft op 20 mei 2010 de IMCD Group als 

nieuwe distributiepartner voor verschillende Wollastonite-

producten aangesteld. De overeenkomst met Nyco 

Minerals strekt zich uit over dertig landen verspreidt 

over Europa, Azië en Afrika, en Australië, waar IMCD is 

vertegenwoordigd.

Directiewisseling Necarbo BV
Per 1 mei 2010 is Jos van Buul de algemeen directeur van Necarbo BV. Hij 

volgt daarmee Gerard Biere op, die sinds 1968 bij deze handelsmaat-

schappij in industriële grondstoffen heeft gewerkt. Jos van Buul is vanaf 

1996 bij Necarbo werkzaam. Hij gaat zijn nieuwe rol combineren met zijn 

functie als manager van de internationale verkoopdivisie. Gerard Biere 

maakt gebruik van de regeling vervroegde uittreding. 

Aantrekkingskracht

Hoe ziet Hendrik Abma de toekomst van FECC? “Wat 

belangrijk blijft, is dat op alle fronten wordt samenge-

werkt aan doelstellingen als duurzaamheid. Dit geldt voor 

zowel de beleidsmakers, belangenorganisaties als voor 

het bedrijfsleven. Niet de cultuurverschillen, maar over-

eenkomsten moeten we met elkaar inzetten. De aantrek-

kingskracht van Brussel is groot, heb ik ooit geformuleerd 

in FOCUS. Ik heb de laatste jaren ervaren dat Brussel 

absoluut kansen biedt, en die kansen moet je grijpen! 

Helaas heeft Nederland de neiging zich nog te veel achter 

de dijken te verschuilen. Realiseer wel dat de belangrijkste 

handelspartner van Nederland de Europese Unie is. Ruim 

tachtig procent van de hele export gaat daarheen. 

Tot slot wil ik graag de Nederlandse achterban danken 

voor de intensieve ondersteuning. Dezelfde samenwer-

king wens ik ook voor mijn toekomstige opvolger, want 

samenwerken blijft cruciaal voor de chemische distribu-

tie in Europa als men resultaten wil behalen.”     
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VHCP FOCUS is het tijdschrift van het 
Verbond van Handelaren in Chemische 
Producten en verschijnt drie keer per jaar. 
Uw eventuele tekstbijdrage kunt u zenden 
aan het VHCP secretariaat.


