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Samen optrekken!
 Samen optrekken is voor het VHCP dé manier om 

met elkaar veel te bereiken. Voorzitter Willem 
Augustinus liet het in zijn nieuwjaarsspeech ook al 
weten: “Dankzij de daadkracht van alle leden zijn er 
concrete resultaten geboekt, onder andere op het 
gebied van een gezonde veiligheidscultuur.” 
 
Ketenverantwoordelijkheid is een belangrijk onder-
deel van een gezonde veiligheidscultuur. Het VHCP 
heeft vanuit die optiek ook het Responsible Care-
programma in de chemieketen onder de aandacht 
gebracht. Idealiter zouden ketenpartners namelijk 
hun verantwoordelijkheid zo interpreteren dat zij bij 
voorkeur zakendoen met ketenpartners die zich aan-
toonbaar inzetten voor Responsible Care. 

Dit alles maakt dat we nog eens extra gespitst moeten zijn op de geloofwaardigheid en daar-
mee de kwaliteit van dit programma. Het bestuur heeft daarom de ambitie dat ieder VHCP-lid 
minimaal 75% scoort op de Responsible Care-barometer. Als vliegwiel voor de ambitie is ieder 
VHCP-lid gevraagd opnieuw de Responsible Care-beleidsverklaring te ondertekenen. Verder 
zal er komend jaar extra aandacht uitgaan naar de verplichte externe audit, waarmee leden 
hun inzet voor het programma laten verifiëren.

Deelname aan Responsible Care is voor VHCP-leden een onderscheidend vereiste en is daar-
mee belangrijk in de marktpositionering richting andere stakeholders. Het Responsible Care-
programma zal in de toekomst belangrijker worden. Dat geldt overigens voor alle partners in 
de chemieketen. Immers, de ketenbenadering van de chemie en de daaraan gekoppelde 
ketenverantwoordelijkheid, maken dat ook van ketenpartners wordt verwacht om zich te 
onderscheiden in veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid. 

Ketenverantwoordelijkheid is door het VHCP, als typische vertegenwoordiger van de branche 
die midden in de chemieketen staat, ook geadresseerd binnen Veiligheid Voorop. Er is een 
‘position paper’ opgeleverd die de ideeën van de industrie hierover weergeeft. Ook is de bij-
drage aan de rapportage ‘Staat van veiligheid majeure risicobedrijven 2013’ positief ontvan-
gen. Belangrijkste conclusie: het gaat de goede kant op in de sector! 

De uitkomsten van de ‘Staat van veiligheid’ zijn een stimulans om de ingeslagen weg met 
Veiligheid Voorop door te zetten en ook aandacht te richten op de ‘zachte kant’. Veiligheid is 
uiteindelijk een zaak van ‘hearts & minds’. Van belang is het versterken van de veiligheidscul-
tuur door het tonen van leiderschap, elkaar aan te spreken op veilig gedrag en aandacht voor 
ketenpartners. Versterking van de veiligheidscultuur begint in de top van de bedrijven en 
vereist transparantie in communicatie met werknemers en de omgeving.

Ook de uitdagingen op ‘de vloer’ blijven natuurlijk ontelbaar, zie voor meer daarover de 
inhoud van deze FOCUS. We zijn dankbaar dat we voor de behartiging van uw belangen altijd 
weer mogen rekenen op de steun vanuit de leden zelf. Als team bereiken we tenslotte de beste 
resultaten!

Hartelijke groet en veel leesplezier,
Robert Stuyt, secretaris
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Agenda 2014
Jaar in jaar uit organiseert het VHCP themabijeenkomsten, verdiepingstrainingen en sociale activiteiten. Zo waren er in 2014 

een nieuwjaarsreceptie » vier bestuursvergaderingen » de algemene ledenvergadering » de lunchbijeenkomst » het Social 

Event » twee Klankbordgroepbijeenkomsten Responsible Care (RC) en voor de werkgroep van dit programma drie praktijkses-

sies » vier bijeenkomsten van de Commissie Milieu & Veiligheid en eveneens vier van het VHCP Platform REACH. Verder 

een gezamenlijke landelijke Stoffendag met de VNCI » de Veiligheidsdag in samenwerking met alle partners van Veiligheid 

Voorop » het jaarlijkse Fecc Congres en de Fecc Membership Meeting. Over al die activiteiten communiceert het VHCP zes 

keer per jaar in digitale nieuwsbrieven en via een groot aantal nieuwsberichten. 

Een overzicht van activiteiten en resultaten door het jaar heen

Jaaroverzicht VHCP 2014

Voelbaar vertrouwen
Het VHCP opende het jaar feestelijk in de Haagse Club. 
Het vertrouwen in economisch betere tijden was tijdens de 
nieuwjaarsreceptie al voelbaar! Voorzitter Willem 
Augustinus refereerde in zijn speech aan het belang van 
Responsible Care (RC). “Daadwerkelijke betrokkenheid”, is 
volgens het bestuur de manier om samen invulling te 
geven aan de ambitie dat alle VHCP-leden 75% of meer 
scoren op dit programma.

Actieve rol voor branche 
Ook in de eerste Klankbordgroepbijeenkomst van 2014 was 
de nodige aandacht voor die ambitie. Op de goed bezochte 
bijeenkomst werd het RC-uitgangspunt ‘Opleiding en trai-
ning’ behandeld. In vier subgroepen inventariseerde men 
de opleidingsvereisten van bepaalde beroepen/functies 
binnen de eigen werkomgeving. Belangrijke conclusie is 
dat het management een voorbeeldfunctie heeft. Een sug-
gestie was om als directieleden een actieve rol te spelen in 
de brancheorganisatie.

Actualiseren informatie over precursoren
In de tweede Responsible Care-klankbordgroepbijeenkomst 
volgde het thema ‘Wettelijke eisen rondom precursoren en 
sancties’. Vooral actueel door de nieuwe wetgeving op dit 
gebied. Het VHCP diende hierop vorig jaar ook een consul-
tatiereactie in. Het werd een interessante middag waarbij 
Dennis Leenman van de Douane - team POSS, Fedor 
Meerts van de NCTV en Hans Hendriks, beleidsadviseur 
van de FIOD, uitgebreid informatie gaven over deze the-
ma’s. Onder andere, aan de hand van het besprokene, is 
de Goede Praktijk Precursoren-checklist bijgewerkt.
 
Ketenbestendige Goede Praktijken
De Commissie Milieu & Veiligheid was wederom zeer pro-

ductief en publiceerde een aantal Goede Praktijken, zoals 
over werken op hoogte en over het afvullen van vloeibare 
chemicaliën. Overigens, deze Goede Praktijken worden ook 
door andere branches en ketenpartners gebruikt. Vanuit 
zijn positie midden in de chemieketen, ziet het VHCP het 
dan ook als zijn taak om de vragen van ketenpartners hier-
over te beantwoorden. In 2015 wil de commissie alle Goede 
Praktijken herschrijven naar zogenoemde ‘best chain prac-
tices’, ofwel ketenbestendige Goede Praktijken. Een enor-
me ambitie. Voorzitter van de commissie, Mari den Adel: 
“Ook in de keten willen we zorgen voor een rode draad om 
veilig werken te bevorderen.”

Resultaten rond PGS 15
In 2014 was de verwachting dat PGS 15 werd afgerond. 
Helaas is dat niet gelukt. Aan de inzet van de Commissie 
Milieu & Veiligheid lag dit allerminst. Er zijn nog verschillen-
de ‘hot topics’ waarover geen overeenstemming is, namelijk: 
- Uitgangspuntendocumenten, de UPD’s. Hierin wordt op 
basis van inventarisatie van het brandrisico bepaald welk 
brandbeveiligingssysteem noodzakelijk is, welke eisen 
daarvoor gelden en hoe te inspecteren of aan die eisen 
wordt voldaan. Het VHCP pleit, samen met de rest van de 
industrie, voor een ‘smart UPD’ zonder directe koppeling 
met het CCV.
- Voorstel voor en nieuw beschermingsniveau (BN 2A) voor 
100 ton ADR-klasse 3 (VG II en III) met een maximale 
oppervlakte van 300 m2.
- RWA (rook en warmteafvoer) bij tijdelijke opslag volgens 
hoofdstuk 10, definities voor brandbaar en onbrandbaar; 
en CMR-stoffen bij containeropslag volgens hoofdstuk 5.

Belangrijke wijzigingen waarover wel overeenstemming is, 
zijn:
- Geen certificering meer vereist voor blusinstallaties 

Jaaroverzicht 
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(beschermingsniveau 1) en geen vakscheiding meer vereist 
voor ruimtevullende blussystemen.
- Opslag van koopmansgoederen, apparatuur (bijvoorbeeld 
wikkelmachines) en een werkvoorraad lege pallets worden 
onder bepaalde voorwaarden in PGS-opslagen toegestaan.
- Huidige BN 2 blijft bestaan en als vervanger komt nieuw 
BN 2A met uitbrandscenario.
- Introductie van nieuw beschermingsniveau 4 (BN 4) voor 
onbrandbare en niet brandonderhoudende stoffen.

De PGS 15 wordt naar verwachting in het tweede of derde 
kwartaal van 2015 afgerond.
 
Veiligheid Voorop
Daarnaast heeft Veiligheid Voorop, en dan vooral de pijler 
ketenverantwoordelijkheid, het VHCP beziggehouden. Over 
de invulling van dit principe zijn door de industrie en poli-
tiek veel vragen gesteld, bijvoorbeeld in het rapport van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over Odfjell. Het 
gaat dan om vragen naar wat ketenverantwoordelijkheid 
precies inhoudt, hoe ver die nu eigenlijk strekt (bedrijfsle-
ven) en of bedrijven dit wel serieus nemen (politiek). 

Met medewerking van het VHCP komt er op deze vragen 
een antwoord. Het VHCP stelde daartoe eerder al een 
2-pager op. Deze heeft aan de basis gestaan van een indu-
strie-brede ‘position paper’ over ketenverantwoordelijkheid. 
Deze is inmiddels opgeleverd met een door het VHCP 
opgestelde ‘best practice’ waarmee ketenpartners eenvou-
dig een beeld kunnen krijgen van elkaars veiligheidsniveau. 
Voldoen aan Responsible Care is hierin een belangrijk 
thema. Bestuurslid en ‘linking pin’ van de Commissie 
Milieu & Veiligheid, Gerko Snel in het interview op pagina 20:
"Het VHCP heeft zich ingespannen om hiervan een werk-
baar document te maken."

Het hart van…
VHCP-leden kwamen in maart bijeen voor de 68e ledenver-
gadering. Op Kasteel de Wittenburg in Wassenaar volgden 
toelichtingen op activiteiten en speerpunten van het VHCP. 
Ook werd besloten de contributiestructuur aan te passen 
om de begroting sluitend te krijgen. Secretaris Robert 
Stuyt: “Voor succesvolle belangenbehartiging is het zaak 
dat het VHCP als representatieve organisatie in het hart 
van de chemiedistributie blijft staan!” Tijdens het diner was 
er een presentatie van professor dr. Rob de Wijk over inter-
nationale betrekkingen en veiligheidszaken in relatie tot de 
(chemie)handel.

Bedankt!
Ook was er het afscheid van bestuursleden Carl Blomme 
(Brenntag), Henk Kwakman (In2Food) en penningmeester 
Harry van Zuuk (Aako). Zijn portefeuille is nu in handen 
van bestuurslid Jacques van Lindonk (Will & Co). Het 
VHCP bedankte de heren voor hun inzet en loyaliteit! De 
opvolgers zijn: Johan Scholten (IMCD Benelux), Jan 
Heemskerk (Synerlogic/In2Food) en Michel Vandermeieren 
(Azelis). De twee eerste heren stellen zich voor op pagina 26. 

Platform REACH: populair
Het VHCP Platform REACH kan op steeds meer aandacht 
rekenen. Vooral het beantwoorden van de casusvragen 
blijkt populair. Voor de beantwoording van die casusvragen 
zijn inmiddels zelfs spelregels opgesteld. De idee is dat de 
beantwoording een duidelijke verbinding moet hebben met 
relevante wet- en regelgeving. Dat werkt. Resultaten van 
vijftien uitgewerkte casussen zijn inmiddels beschikbaar op 
het VHCP-extranet.

Delegaties van de REACH-helpdesk en de CLP-Helpdesk 
bezochten het Platform REACH om de onderlinge relaties 

Foto's algemene ledenvergadering
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te versterken. Met als resultaat dat het VHCP een stapje 
voor heeft als het aankomt op hulp bij het oplossen van 
ingewikkelde vraagstukken. Beide instanties constateren 
dat het kennisniveau bij het VHCP-platform hoog is en dat 
het bij vragen gaat om serieuze onduidelijkheden. In een 
interview op pagina 22 vertelt Margaret Wouters (RIVM) 
hoe zij alle inspanningen van het VHCP ervaart. De project-
coördinator geeft onder meer aan: “Ook wij vinden die 
intensievere samenwerking op hoe inhoud te geven aan 
REACH en CLP met het VHCP waardevol". 

Stoffendag: hoge opkomst
De jaarlijkse Voorlichtingsdag Stoffen en Arbo kon in mei 
rekenen op een hoge opkomst. Dirk van Well, senior-
beleidsmedewerker Stoffen en Arbeidshygiëne bij de VNCI, 
opende met: “REACH en CLP zijn niet bedoeld als admini-
stratieve exercitie, maar om de veiligheid voor mens en 
milieu te verbeteren. REACH-informatie moet daarom nut-
tig worden gebruikt.” 
 
Naast Jochem van der Waals (ministerie van I&M), 
Stephan Segboer en Nathan Kuper (Inspectie SZW), sprak 
ook Tine Cattoor van Essenscia, de Belgische Federatie van 
de Chemische Industrie. Zij benadrukte het belang van 
goede planning en tijdige voorbereiding op de 2018-regi-
stratie. Haar advies: “De gelegenheid om te reageren op 
bevindingen uit de evaluaties is kort en bedrijven in een 
SIEF (Substance Information Exchange Forum) zullen effi-
ciënt moeten communiceren!”

Verder volgden workshops over GEIS (instrument om 
REACH-informatie op een praktische manier te vertalen 
naar de werkplek), het vaststellen van ‘substance identity’, 
en over kansen en beperkingen van ‘read-across’. Kortom, 
een geslaagde voorlichtingsdag.
 
Rapportage risicobedrijven 
In juni heeft staatssecretaris Mansveld van I&M de eerste 
landelijke ‘integrale’ rapportage ‘Staat van Veiligheid 
majeure risicobedrijven 2013’ in ontvangst genomen. Met 
deze rapportage is vanuit Veiligheid Voorop, waarvan het 
VHCP één van de initiatiefnemers is, invulling gegeven aan 
een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
(OvV): “Zorg samen met de industrie, voor een jaarlijkse 
verslaglegging over de Staat van de Veiligheid van risico-
volle ondernemingen.” 

Door deze opzet is overigens ook een deel van het feno-
meen ‘naming & shaming’ voorkomen. Voor het eerst 
duidt de rapportage het type overtredingen in de categorie-
en licht, middel of zwaar. Hiermee wordt duidelijk of de 
veiligheid van omwonenden in gevaar is geweest. De nade-
re duiding van overtredingen kan BRZO-bedrijven ook weer 
verder helpen bij het verbeteren van de eigen veiligheidssi-
tuatie.

Substantiële risicodaling 
Uit de rapportage blijkt als belangrijkste positieve conclusie, 

de sterke vermindering van het aantal geconstateerde ernsti-
ge overtredingen waarbij veiligheid onmiddellijk in het 
geding was. Uit inspecties blijkt dat dit soort overtredingen 
bij de ruim vierhonderd BRZO-bedrijven substantieel is 
gedaald; van vijf naar minder dan één procent. Wel bleek er 
een toename in overtredingen van veiligheidszaken in de 
categorieën minder ernstige en lichte (veelal administratie) 
overtredingen ten opzichte van 2012 (2013: 1.100 en 2012: 
900). Mogelijke verklaring, in 2013 zijn er veel extra contro-
les uitgevoerd, vooral bij tankopslagbedrijven. Bij deze over-
tredingen was de veiligheid niet in het geding.
  
Efficiency PGS-teams
In de zomer bleek dat de politiek en de PGS 
Programmaraad vinden dat totstandkoming van verschil-
lende Publicatiereeksen Gevaarlijke Stoffen, zoals PGS 15, 
te lang duurt. De Programmaraad vindt dat deze PGS-
teams efficiënter moeten opereren. In de toekomst bete-
kent dit dat PGS-teams niet meer voor iedereen open 
staan. Er mogen in een PGS-team maar vier deskundige en 
representatieve vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. 
Dit kan inhouden dat in een nieuw te vormen PGS-team 
het VHCP niet vanzelfsprekend zitting heeft. Willem 
Vriesendorp namens het secretariaat: “Het VHCP doet er 
alles aan om VHCP-ers naar voren te schuiven in de 
belangrijke PGS-teams. Bij PGS 6 is dat al gelukt. Hopelijk 
zal dat ook zo zijn bij PGS 8. Verder wordt in goed overleg 
met de VNCI geprobeerd elkaars belangen naar voren te 
brengen als één van de twee geen afvaardiging heeft.” 

Update VHCP-hygiënecode
Bijna ieder VHCP lid wordt door de wet gekwalificeerd als 
levensmiddelenbedrijf. Bijna ieder lid is daarmee verplicht 
om een gevareninventarisatie en risicoanalyse uit te voeren 
voor de voedselveiligheid. Die bedrijven moeten doeltref-

Jaaroverzicht 
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fende maatregelen opstellen volgens de Hazard Analysis 
and Critical Control Points (HACCP). Om dit proces te faci-
literen heeft het VHCP in 2010 een eigen branchebrede 
Hygiënecode gelanceerd. Daarin staat een omschrijving 
van de procedures volgens de HACCP-beginselen. 

De ervaring leert dat voor veel leden, maar ook voor keten-
partners, deze code een toegevoegde waarde is. In 2015 
verloopt de wettelijke geldigheidstermijn van deze VHCP-
code en komt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 
(NVWA) met nieuwe, aanvullende richtlijnen. Zodra de 
exacte eisen bekend zijn, gaat het VHCP aan de slag met 
het actualiseren van de Hygiënecode. 

Sociaal platform
Het VHCP biedt ook momenten om te werken aan de 
onderlinge relaties. Zo was er dit jaar weer een Social 
Event. Leden van het VHCP en de JIDC gingen in Friesland 
te water. Voor een sfeerimpressie zie pagina 27. Al met al 
was het een groot succes en komt alle lof toe aan het orga-
niserend comité. 

Interessante lunchlezing
In oktober vond de lunchlezing plaats in Villa Jongerius te 
Utrecht. President en CEO van Arizona Chemical, Kees 
Verhaar, gaf tijdens de lezing zijn inzichten over de 'bio-
based economy'. Interessant genoeg gaf de gastspreker 
aan: “dat overheidssubsidie meer kapot maakt dan men lief 
is door verstoringen van het gelijke speelveld, dat noodza-
kelijk is voor een duurzame concurrentiële markt.” 

Eerste jaarverslag Responsible Care 
Voorzitter Willem Augustinus ontving het eerste 
Responsible Care jaarverslag 2013. Vanaf pagina 11 is er 
een samenvatting van dit Jaarverslag, dat door de 

Werkgroep Responsible Care met veel zorg werd opgesteld. 
Voorzitter Maarten Dankloff van de werkgroep: “Hiermee 
willen we de transparantie van het VHCP Responsible Care-
programma verhogen.”

In 2015 volgt wederom een jaarverslag met de feiten en cij-
fers over 2014.

Meer elan voor Responsible Care
Het jaarverslag kreeg als thema mee: ‘Be good, try better 
and tell it’. In het jaarverslag staat hoe het VHCP invulling 
geeft aan het Responsible Care-programma en hoe de che-
mische distributie daarop scoort. Uit de cijfers blijkt dat 
veel leden goed bezig zijn. Het kan natuurlijk altijd beter. 
Vandaar dat het VHCP-bestuur de ambitie heeft om ieder-
een 75% of meer te laten scoren op de Responsible Care-
barometer. 
 
Om deze ambitie kracht bij te zetten en het programma 
nieuw elan te geven, is besloten dat alle leden opnieuw de 
beleidsverklaring ondertekenen. Deze verklaring is gemoder-
niseerd. Alles staat nu op één A-4 opdat de deelnemers de 
verklaring kunnen ophangen. 

De intenties die met ondertekening van de beleidsverkla-
ring worden uitgesproken, zijn niet vrijblijvend. Het VHCP 
verlangt dat de deelnemers op alle onderdelen van het 
Responsible Care-programma ook daadwerkelijk presteren. 
Daarom moeten alle VHCP-leden elke drie jaar een verkla-
ring van een certificerende instelling overleggen die aan-
toont dat men voldoet aan de RC-verplichtingen. De 
Nederlandse chemische distributie, van oudsher sterk 
internationaal georiënteerd, loopt daarmee voorop in 
Europa. 

Jaaroverzicht 



REACH voor het MKB worden geschat op 425 miljoen euro. 
Voor MKB-bedrijven, actief in de chemische industrie, bete-
kent dit gemiddeld een kostenpost van 24.500 euro per 
jaar. Voor distributeurs zal dit nog verder oplopen. 

In reactie hierop hebben de overheid en VNO-NCW het pro-
jectplan Aanpak Kosten REACH opgezet. Het VHCP heeft 
hier uiteraard aan meegedaan. Er is nagedacht over de 
belangrijkste problemen en de beste oplossingen. Wat blijkt? 
Het opstellen, distribueren en het gebruik (vooral down-
stream) van Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) is moeilijk. 
Dit geldt ook voor de registratie van ‘kleine’ volumes. 
Uiteindelijk is een aantal concrete oplossingen bedacht, die 
moeten leiden tot een kostenbesparing van 10 tot 20%. 

Onderscheidend vermogen
Kortom, 2014 was een jaar waarin opnieuw hard is gewerkt 
aan meer bewustzijn voor veiligheid in de keten, maar ook 
aan duurzaamheid en milieu. Robert Stuyt tot slot: “In 2015 
gaat het VHCP onverminderd door met het versterken van 
het onderscheidend vermogen van zijn leden door samen te 
werken op het gebied van Responsible Care en Veiligheid 
Voorop!”

Responsible Care en Veiligheid Voorop
Het VHCP ijvert voor het groeiend belang van Responsible 
Care in de chemieketen. Dit blijkt ook uit de ‘position 
paper’ Veiligheid in de keten. Hierin wordt geadviseerd om 
één van de internationaal erkende Safety Assessment-
Schemes (SAS) te gebruiken voor de beoordeling van de 
veiligheidscultuur bij ketenpartners. Zo’n SAS moet bij 
voorkeur door een derde worden geverifieerd. Als eerste 
voorbeeld van een SAS wordt Responsible Care genoemd. 
Ook op de Veiligheidsdag, die het VHCP mede organiseer-
de, bleek het gewicht van dit programma eens temeer. Het 
nieuwe boegbeeld van Veiligheid Voorop, Anton van Beek, 
onderstreepte het belang ervan in relatie tot ketenverant-
woordelijkheid. “Veiligheid Voorop is een concrete vertaling 
van Responsible Care”, aldus Anton van Beek in het inter-
view op pagina 19.

Kosten REACH MKB
Het rapport van de onderzoeksbureaus Panteia en IVAM 
over de impact van REACH op het MKB heeft in Nederland 
veel stof doen opwaaien. De conclusie is niet alleen dat 
REACH onbekend is bij 60% van de bedrijven die ermee te 
maken hebben maar dat de totale uitvoeringslasten van 
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Druk met REACH
Coördinator KAM & Veiligheid bij MAVOM, Barbara Beek: 
“Vorig jaar en ook nu zijn we druk met REACH, zoals met de 
overgang naar CLP voor onze eigen producten. Alle mengsels 
die op de Europese markt komen, moeten namelijk voor 1 
juni 2015 zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens de 
CLP/EU-GHS-regels. MAVOM vervaardigt producten voor 
oppervlaktebehandeling, reiniging en galvanische processen. 
Daarnaast importeert MAVOM producten van enkele geselec-
teerde merken, zoals Cimcool en Dow Corning. Met meerdere 
collega’s op onze KAM-afdeling verzorgen wij een goede nale-
ving van wet- en regelgeving, ISO 9001 en het opstellen van 
de Veiligheidsinformatiebladen. MAVOM ondervindt dat haar 
klanten meer vragen stellen over REACH, bijvoorbeeld of onze 
producten zijn geregistreerd, of dat zij Substances of Very 
High Concern bevatten of Conflict Minerals.”

Dialoog aangaan 
Hoe ervaart Barbara Beek de VHCP-activiteiten? “Vanuit 

MAVOM ben ik lid van de Commissie Milieu & Veiligheid 
en het Platform REACH. Ook neem ik deel aan de 
Klankbordgroepbijeenkomsten voor Responsible Care. Hier 
komen thema’s aan bod die wij zelf als leden naar voren 
brengen. We beschikken met elkaar over veel ervaring en 
dat komt de discussies ten goede.

Wanneer er een nieuw onderwerp op de agenda staat, is 
het een prettige manier om snel kennis op te doen. Je krijgt 
niet alleen ervaringen mee van andere leden, maar je kan 
ook gericht vragen stellen over interpretatie van bepaalde 
wetgeving. Wat ik ook positief vind, is dat Responsible Care 
zich verder ontwikkelt. Een goede stap is de publicatie van 
het eerste Responsible Care Jaarverslag. Op basis daarvan 
moeten we met elkaar kijken hoe we zaken verder kunnen 
verbeteren. Zeker up- en downstream in de keten is nog 
veel te bereiken als het gaat over Responsible Care. Hoe dit 
bewustzijn te verhogen? Door ook met die ketenpartners 
de dialoog aan te gaan.”

Samen optrekken biedt
perspectief !
Dat bleek ook tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 2015. 
Aan het Lange Voorhout in Den Haag kwam dit keer ook 
veel jong talent van de JIDC (Jongeren In De Chemie) bijeen. 
Een goed moment om samen terug te kijken en te klinken 
op de toekomst van de sector. Twee leden kijken terug en 
vooruit in deze FOCUS. Welke onderwerpen bepaalden de 
agenda’s? En hoe ervaren zij de VHCP-activiteiten?



(b) = buitengewoon lid (logistieke dienstverlener)

Aako B.V.
Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
Arch Timber Protection B.V.
Arkema North Europe B.V.
Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. (b)
Azelis
Bayer B.V. Divisie Material Science
Boom B.V.
Brenntag Nederland B.V.
Breustedt Chemie B.V.
Cimcool Industrial Products B.V.
De Monchy International B.V.

De Noord Chemicals B.V.
Distributiecentrum Van den Anker B.V. (b)
G. Vogler B.V.
Helm Chemicals B.V.
HRC Chemicals B.V.
IMCD Benelux B.V.
In2Food 
Keyser & Mackay C.V.
L. van der Lee en Zonen B.V. (b)
Mavom B.V.
Melspring International B.V.
Möller Chemie 

Necarbo B.V.
Norkem B.V.
Prayon-Benelux N.V.
QolorTech B.V.
RodaChem B.V.
Synerlogic B.V. (b)
Sirius International B.V.
Univar Benelux
ViVoChem B.V.
Will & Co. B.V.

Ledenoverzicht VHCP

Agenda
16 maart 2015  Algemene ledenvergadering
6 – 8 mei 2015 Fecc Annual Congress
20 mei 2015 Werkgroep Responsible Care
10 juni 2015 Commissie Milieu & Veiligheid
10 juni 2015 Platform REACH
25 juni 2015 Stoffendag VHCP/VNCI
4 en 5 september 2015 Social Event
9 september 2015 Commissie Milieu & Veiligheid

9 september 2015 Werkgroep Responsible Care
18 september 2015 Chemische golfdag
6 oktober 2015 Klankbordgroepbijeenkomst
 Responsible Care
6 oktober 2015 Platform REACH
26 oktober 2015 Lunchbijeenkomst
18 november 2015 Commissie Milieu & Veiligheid
18 november 2015 Platform REACH
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Continueren succesvolle koers
Managing director Marco Bowser van De Noord Chemicals: 
“Wij zijn zeker niet ontevreden over 2014. Het jaar waarin de 
economische activiteiten moeizaam op gang kwamen. Door 
een toenemende belasting- en regeldruk voor het bedrijfsle-
ven bleven ondernemers terughoudend met hun investerin-
gen. Gelukkig zagen we in de laatste maanden van 2014 dit 
beeld kantelen en de economische activiteiten toenemen.”

Wat zijn de verwachtingen? “Ons bedrijf is actief in de han-
del en distributie van chemische producten in hoofdzake-
lijk de Benelux. Een markt die voortdurend razendsnel ver-
andert, waardoor een blijvende actievere rol voor ons 
bedrijf blijft weggelegd. Dit in relatie tot zowel leveranciers 
als afnemers. Verder is ook voor 2015 onze focus gericht 
op investeren in kwaliteit, veiligheid en service. 
Inspanningen die zich binnenkort vertalen in de certifice-
ring van zowel een milieumanagementsysteem als VCA ++; 
voor veiligheid, gezondheid en milieu. Daarnaast hebben 
wij in 2014 een succesvolle ERP-implementatie afgerond 
met als doel de efficiency en bedrijfsvoering verder te ver-
beteren. Een investering die eveneens bijdraagt aan het 
continueren van De Noord Chemicals als belangrijke en 

betrouwbare partner en dienstverlener in chemische distri-
butie. Ook voor 2015 en 2016 staan interessante projecten 
op stapel die hopelijk gaan bijdragen aan de succesvolle 
koers die al in 1976 binnen de familie is ingezet. 

Commitment logisch
Hoe ervaart Marco Bowser daarbij het VHCP? “De extra 
ondersteuning vanuit het VHCP is voor ons bij dossiers 
rond veiligheid en milieu zeer waardevol. Ook vinden wij 
deelname aan het Responsible Care-programma niet meer 
dan logisch als je veilig, milieubewust en duurzaam wilt 
ondernemen.”
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“Daadwerkelijke betrokkenheid”
“Dat is de ambitie van het VHCP”, stelt Luc Martens 
(Helm Chemicals), bestuurslid en ‘linking pin’ voor 
Responsible Care (RC) bij het VHCP. “We willen met het 
Responsible Care-programma laten zien hoe wij zelf in 
staat zijn de regie te nemen en te houden. We moeten 
voorkomen dat ons van bovenaf onwerkbare regelgeving 
wordt opgelegd. Vandaar dat zelfreguleringsinitiatieven 
zoals het actieplan Veiligheid Voorop en de Goede 
Praktijken die de Commissie Milieu & Veiligheid jaarlijks 
publiceert, hoog op de agenda staan. Responsible Care 
blijft daarbij voor ons de graadmeter van de daadwerkelijke 
betrokkenheid bij de veiligheid in de keten. Ieder bedrijf 
binnen het VHCP moet bereid zijn bij een te lage score, 
onder de norm die het VHCP stelt, actief te kijken naar ver-
beterpunten. Dit kan al door vaker deel te nemen aan de 

Klankbordgroepbijeenkomsten. Uiteindelijk draait 
Responsible Care om het bewustzijn van en commitment 
met veilig werken, maatschappelijk verantwoord onderne-
men en duurzaamheid. Natuurlijk kan het een keer voorko-
men dat een bedrijf lager scoort maar als dit zich jaar in 
jaar uit niet laat verbeteren, zou een sanctie mogelijk moe-
ten zijn. Let wel, uitsluiten is daarbij geen oplossing. Dat 
bewijst de samenleving ook keer op keer. We moeten elkaar 
motiveren, (bij)sturen waar nodig en in dialoog zoeken 
naar het noodzakelijke resultaat.”

Nog meer kansen
Ook de voorzitter van de Werkgroep Responsible Care, 
Maarten Dankloff (Arkema), ziet potentie om samen nog 
meer progressie te maken. “Groeikansen zie ik zeker in het 
feit dat een aantal distributeurs nog geen VHCP-lid zijn. 
Daarnaast moeten we goed kijken naar de ‘supply chain’, 
of daarin partners zijn die ook Responsible Care als basis 
voor hun managementsystemen willen gebruiken. Het is 

Onlangs is de nieuwe Responsible Care Global Charter gelanceerd. Aanvullingen daarin zijn zeker van 
invloed op hoe met elkaar nog meer invulling te geven aan de filosofie van Responsible Care. Zo krijgt 
ketenverantwoordelijkheid een prominentere rol. Wat staat daarbij voor het VHCP centraal?

Responsible Care en het VHCP

positief dat het deelnemersaantal van de 
Klankbordgroepbijeenkomsten nog steeds groeit. Ook die 
aanwezigheid draagt onder meer bij aan de score voor 
ieder individueel lid. We proberen als werkgroep al die bij-
eenkomsten zo interessant mogelijk te maken voor een 
breed publiek. Maar als er speciale verzoeken zijn vanuit 
de leden, horen we dat ook graag.” 

Wat kan het VHCP nog meer betekenen in Europees ver-
band? Maarten Dankloff: “RC is één van de uitgangspunten 
van de European Single Assessment Document, kortweg 
ESAD (SQAS voor distributeurs). We blijven zowel produ-
centen als onze leden stimuleren deze tool te gebruiken bij 
de beoordeling van hun logistieke dienstverleners, vooral 
de voorraadhoudende. Wellicht moeten we benadrukken 
dat de basis van deze systemen Responsible Care is. 

Meten processen
Met de Responsible Care-barometer (een procesbaro-
meter) meet het VHCP de betrokkenheid van een lid 
bij het RC-programma. De belangrijkste zaken voor de 
score zijn: Third Party Verification, invullen KPI’s (ken-
getallen), bijwonen Klankbordgroep-bijeenkomsten en 
eventueel lid zijn van één van de VHCP-commissies.

Verder willen we met het jaarverslag de transparantie van 
het VHCP Responsible Care-programma verhogen en dit 
communiceren binnen het VHCP en ook naar onze stake-
holders. Doel is voortaan jaarlijks zo’n verslag uit te bren-
gen. Hierin kijken we terug naar wat we hebben bereikt en 
vooruit naar onze doelstellingen, waarbij ‘raising the bar’ 
steeds het streven is.”

Kortom, met al deze inspanningen hoopt het VHCP dat 
producenten kiezen voor afnemers die zich committeren 
aan Responsible Care. Dat de chemische sector weet dat 
ondernemers die het RC-logo voeren, hun zaken op orde 
hebben. Luc Martens tot slot: “Hiermee kunnen en moeten 
wij ons wereldwijd onderscheiden. Vandaar dat het VHCP 
ook voor Responsible Care op Europees niveau aan tafel 
zit, zoals bij de Responsible Care Committee van de Fecc, 
om ook van daaruit richting overheden en stakeholders aan 
te tonen dat we een leidende positie innemen met 
Responsible Care.” 

Maarten DankloffLuc Martens
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Dynamisch investeren in duurzaamheid, transparantie en ketenbeheer 
vraagt om keuzes. Vandaar dat alle leden sinds 1997 aantoonbaar aan 
het wereldwijde programma Responsible Care moeten meedoen.  

Be good, try better and tell it!
Jaarverslag Responsible Care

In deze FOCUS een samenvatting van het jaarverslag Responsible Care 2013. Lees op de volgende pagina’s de belangrijkste 
feiten, cijfers, conclusies, ambitie en aanpak. Interesse in het volledige jaarverslag, stuur een e-mail naar vhcp@vhcp.nl, of 
download het jaarverslag op www.vhcp.nl onder de rubriek Responsible Care.

Om inhoud te geven aan Responsible Care (RC) gelden de volgende uitgangspunten: 

n Wettelijke eisen: Voldoen aan wet- en regelgeving 
n Risicomanagement: Geen onacceptabele risico’s voor de omgeving 
n Beleid en documentatie 
n Productinformatie: Veiligheidsetikettering en informatie 
n Opleiding/training: Werknemers informeren 
n Calamiteitenplan 
n Doorlopende verbeteringen: Bewustzijn verhogen 
n Communicatie met de samenleving

Voorzitter Willem Augustinus nam als eerste het Responsible Care Jaarverslag in ontvangst met de complimenten aan de werkgroep.



Focus op transparantie

‘Aantoonbaar’, heeft bij het VHCP ook echt betekenis. Zo 
moet deelname aan het programma blijken uit een Third 
Party Verification (TPV) ofwel audit. Het VHCP communi-
ceert ook de feiten rond de ontwikkelingen van het pro-
gramma. Deze transparantie draagt bij aan geloofwaardig-
heid en verbetering. Vandaar dat vorig jaar het eerste 
Responsible Care Jaarverslag over 2013 is gepubliceerd. 
Hierbij focust het VHCP steeds op de chemische distribu-
tie en haar werkzaamheden in deze sector. Altijd vanuit het 
perspectief van de uitgangspunten van Responsible Care. 

Verplichte deelname
Het VHCP maakt voor Responsible Care (RC) gebruik van 
het joint RC/RD Programme van ICCTA (International 
Council of Chemical Trade Associations). Deelname aan dit 
programma is een vereiste voor het lidmaatschap van het 
VHCP. Het desbetreffende management ondertekent de 
RC-beleidsverklaring om te bevestigen dat men 
Responsible Care in de praktijk wil brengen. Responsible 
Care vereist namelijk visie en leiderschap. De onderliggen-
de filosofie van dit wereldwijde programma houdt in dat 
participerende bedrijven al het mogelijke doen opdat: 
 
“hun bedrijfsactiviteiten ter zake van productie, dis-
tributie en opslag van chemische producten plaats-
vinden met de grootst mogelijke zorg voor gezond-
heid, veiligheid, bescherming van het milieu en 
voor de kwaliteit.” 

Fecc-marktanalyse
Het VHCP vraagt jaarlijks gegevens op bij zijn leden voor de 
Fecc-marktanalyse. Deze kengetallen (KPI’s) geven een goed 
beeld van de sector en de prestaties van de VHCP-leden daar-
in. Zij staan ook aan de basis van de rapportage ‘Staat van de 
Veiligheid' en zijn input voor het Responsible Care Jaarverslag.

Responsible Care-barometer
Verder brengt het VHCP sinds 2011 jaarlijks de scores op het 

Responsible Care-programma in beeld met de Responsible 
Care-barometer. Dit is een procesbarometer waarmee het 
VHCP de betrokkenheid bij het RC-programma meet. De uit-
slag van deze barometer is in het jaarverslag verwerkt. 

Werkgroep Responsible Care
Het VHCP heeft een interne Werkgroep Responsible Care. 
Deze werkgroep bestaat uit: Maarten Dankloff (Arkema) » 
Jamila Chedra (In2Food) » Hans Vogelezang (Aako) » 
Niels Vogelzang (ViVoChem) » Luc Martens (Helm 
Chemicals) » Jeannette Schalk (Azelis) » Saskia Elvers 
(Univar) » Robert Stuyt en Willem Vriesendorp (VHCP).

De werkgroep is verantwoordelijk voor het Responsible 
Care-programma binnen het VHCP en daarmee ook voor 
het jaarverslag, de verdere ontwikkeling van de Responsible 
Care-barometer en de organisatie van de 
Klankbordgroepbijeenkomsten.

Cijfers en feiten

De belangrijkste zaken die het VHCP meeneemt in de 
score zijn de Third Party Verificatie, invullen KPI’s (kenge-
tallen), bijwonen Klankbordgroepbijeenkomsten en eventu-
eel lid zijn van één van de VHCP-commissies.

Kengetallen
27 van de 39 VHCP-leden vulden de KPI-vragenlijst in. Dat 
staat gelijk aan 69% van het ledenbestand, zie ook de per-
centages in het schema op pagina 13 in de rechter kolom. 
Op basis hiervan gaat het VHCP er van uit dat de KPI’s 
voor wat betreft het gehele ledenbestand circa 31 %-punt 
hoger liggen.

De sector in perspectief
Om het aandeel van het VHCP op de Nederlandse chemi-
sche handelsmarkt in perspectief te plaatsen, zijn voor-
noemde aandelen van het VHCP op enkele KPI’s daartegen 
afgezet.

Responsible Care12

Samenstelling VHCP-ledenbestand

n Agenten/commissionairs n Distibuteurs/wederverkopers

n Verkoopkantoren industrie n Groothandelaars/traders

44 11

20
18

9

NB: Sommige VHCP-leden zijn werkzaam in meerdere disciplines. Bovenstaande aantallen kunnen dan ook niet bij elkaar worden opgeteld.

n Producten/formuleerdersn Buitengewone leden



Best estimates
De basis voor deze analyse zijn, onder meer, de statisti-
sche gegevens van het CBS. Het CBS heeft een bepaalde 
categorie, categorie 46751, die de Nederlandse chemische 
handels- en distributiesector omvat en het meest aansluit 
bij de chemische handelsmarkt waaraan het VHCP zich 

spiegelt. Omdat deze categorie evenwel toch ruimer is dan 
voor de VHCP-leden relevant, was het noodzakelijk om met 
aannames te werken. De weergegeven resultaten zijn daar-
om 'best estimates' en vooral bedoeld om inzicht te bieden 
in de verhoudingen.
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KPI’s Aandeel Geschat aandeel

 respondenten VHCP-leden

Aantallen bedrijven 27 39

Geconsolideerde omzet (in miljoenen € ex. btw) 1.944 2.500

Bedrijfsresultaat (% van geconsolideerde omzet) 24% 24%

Personeelsbestand (in fte's) 1.976 2.588

BRZO-bedrijfslocaties 16 21

Totaal vervoerde vrachten (in aantallen facturen) 388.424 508.835

Totaal vervoerde tonnage 1.518.007 1.988.589

Totale inhoud van tankopslag (m3) 19.900 26.069

Totale grootte van magazijn (m2) 137.155 182.416

Aantal LTI's (Lost Time Injury) 11 14

Aantal LOPC's (Loss of Primary Containment) 34 45

Top 3 exportlanden

1. Chemische industrie 1. Distributie

2. Verf 2. Opslag

3. Levensmiddelen 3. Ompakken

4. Bouw 4. Mengen

5. Waterbehandeling 5. Formuleren

1. België

2. Duitsland

3. Frankrijk

Top 5 toelevering

Top 5 activiteiten



Responsible Care14

Van de ongeveer 200 bedrijven die actief zijn op de Nederlandse chemische handelsmarkt, waaraan het VHCP zich spiegelt, zijn er 39 lid 

van het VHCP.  * NB: Van de 161 overige bedrijven zijn meer dan 100 bedrijven éénpitters.

Van de Nederlandse chemische handelsmarkt, waaraan het VHCP zich spiegelt, bieden de VHCP-leden

ruim 85% van de werkgelegenheid.

Van de Nederlandse chemische handelsmarkt, waaraan het VHCP zich spiegelt, nemen de VHCP-leden het merendeel van de omzet voor 

hun rekening. Uit bovenstaande inventarisatie blijkt ook dat grotere bedrijven uit de sector lid zijn van het VHCP.

Aantallen bedrijven

Personeelsbestand

Geconsolideerde omzet

n VHCP-leden

n VHCP-leden

n VHCP-leden

n Niet-VHCP-leden

n Niet-VHCP-leden

n Niet-VHCP-leden

Aantallen bedrijven Uitslag RC barometer 2013

Personeelsbestand

Geconsolideerde omzet

Samenstelling VHCP ledenbestand

Aantallen bedrijven Uitslag RC barometer 2013

Personeelsbestand

Geconsolideerde omzet

Samenstelling VHCP ledenbestand

Aantallen bedrijven Uitslag RC barometer 2013

Personeelsbestand

Geconsolideerde omzet

Samenstelling VHCP ledenbestand

39

445

1656

161*

2588

2588
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Gemiddelde VHCP-score
Het VHCP berekent ook een gemiddelde score voor zijn 
leden, de benchmark. Deze is wel openbaar. De leden kun-
nen zo hun eigen score afzetten tegen die van de rest van de 

Nederlandse chemische handelsmarkt. De bedoeling is dat 
zogenaamde ‘peer pressure’ leden stimuleert tot progressie. 
‘Raising the bar’ is daarbij keer op keer het streven.

 Gedeelte van Wegings- Score per Aantal leden
Te behalen punten de totaalscore percentage onderdeel per score
 (=100)

Third Party Verificatie (TPV) 50   

ESAD II  100% 50 2

TPV op basis van zelfanalyse-checklist  100% 50 18

Logistieke dienstverleners met SQAS of gelijkwaardig  100% 50 2

Aangetoonde ontheffing op basis van brief aan bestuur 1  100% 50 3

Tijdelijke ontheffing i.v.m. type bezigheden 2  75% 38 6

Niets  0% 0 8

Invullen KPI's 20   

KPI's volledig en op tijd ingevuld voor de deadline 3  100% 20 28

Geen KPI's ingevuld  0% 0 11

Bijwonen RC-klankbordgroepbijeenkomsten 20   

Twee of meer bijgewoonde bijeenkomsten (2 van de 3) 4  100% 20 22

Eén bijgewoonde bijeenkomst  25% 5 8

Geen bijgewoonde bijeenkomst  0% 0 9

Overige (één van de drie) 10   

Actief lid Commissie Milieu & Veiligheid  100% 10 11

Actief lid Werkgroep Responsible Care  100% 10 14

Actief lid Platform REACH  100% 10 9

Actief lid door presentatie, deelname ad-hoc werkgroep 5  100% 10 14

Responsible Care-barometer 2013

1 Dit geldt alleen voor chemische industriebedrijven die bijvoorbeeld ook lid zijn van de VNCI.

2 Dit geldt alleen voor pure handelsbedrijven.

3 Het VHCP was dit jaar coulant bij te late aanleveringen vanwege de invoering van een nieuw systeem voor het aanleveren van kengetallen.

4 De Werkgroep Responsible Care houdt voor deze beoordeling ook rekening met alternatieven, zoals deelname aan de Stoffendag.

5 Dit geldt voor deelname aan bijvoorbeeld de Werkgroep Levensmiddelenadditieven, het houden van een presentatie, het aanwezig zijn als 

‘linking pin’, et cetera.

NB: Het is tot op heden mogelijk om meer dan honderd punten te scoren op de RC-barometer, maar voor de statistiek houdt het VHCP 

een maximum aan van honderd. VHCP-leden die hoger scoren, krijgen dit individueel teruggekoppeld. Met felicitaties!
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Score - categorie Aantal VHCP-leden Gemiddelde score per score categorie

 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Score < 50% 20 12 10 17 18 27

Score > 50% maar < 75% 11 10 7 63 73 63

Score > 75% 15 19 22 93 96 97

Totaal VHCP-gemiddelde 46 41 39 53 67 77

Verdeling van het VHCP-ledenbestand per score categorie in 2013.

Tendens van de gemiddelde score per score categorie van 2011 t/m 2013.

Uitslag RC-barometer 2013

Ontwikkeling scores VHCP-leden

n Score < 50n Score > 75

n Score > 50 maar < 75Aantallen bedrijven Uitslag RC barometer 2013

Personeelsbestand

Geconsolideerde omzet

Samenstelling VHCP ledenbestand

26%

56%

18%
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Score > 75%

Score < 50%

Score > 50% en
< 75%



LTI-rate van 2,5 blijkt iets boven die van de chemische 
industrie (conform cijfers VNCI) te liggen. Het totaal aan-
tal transport gerelateerde incidenten vermindert drastisch, 
zowel op de eigen locaties als bij klanten.

Afval
De hoeveelheid gevaarlijk afval dat VHCP-leden afvoeren, 
blijft min of meer gelijk. Wel neemt de hoeveelheid onge-
vaarlijk afval af en groeit het hergebruik. Ten opzichte van 
2011 is sprake van bijna een verdubbeling in afvalrecycling. 

» Beleid en documentatie: Het aantal bedrijven met mini-
maal één managementcertificaat, blijft ongeveer gelijk. 
Hierbij is rekening gehouden met de consolidatie van de 
bedrijfstak. Jammer genoeg beoordelen minder bedrijven 
de veiligheidskwaliteit van logistieke dienstverleners.

» Productinformatie (veiligheidsetikettering en informatie): 
Aan een adequate KPI voor dit RC-uitgangspunt wordt 
gewerkt.

» Opleiding/training (informeren werknemers): Het gemid-
deld aantal trainingsdagen per medewerker groeide van 
2011 tot en met 2013 van 0,744 naar bijna 2 (1,96) trai-
ningsdagen. Wel blijft RC-training aan nieuwe werknemers 
een punt van aandacht.

Conclusies

Werken aan Responsible Care blijft voor het VHCP een con-
tinu proces. Verbetering van de scores, vindt het VHCP van 
groot belang. Het VHCP heeft vanaf 2014 de ambitie dat 
alle leden 75% of meer scoren op de RC-barometer. Die 
ambitie was voor 2014 dan ook de uitdaging. Of die ambi-
tie is gerealiseerd, zal blijken in de loop van dit jaar.

Verder zijn op basis van de kengetalleninventarisatie een 
aantal conclusies te trekken over de naleving van de 
RC-uitgangspunten. Let wel, deze conclusies zijn geba-
seerd op vrijwillig ingevulde informatie.

» Wettelijke eisen (voldoen aan wet- en regelgeving): Dit 
wordt onder meer gemeten op basis van veroordelingen en 
boetes. Hierin is geen trend te ontdekken. Vergeleken met 
2012 is het aantal veroordelingen en boetes afgenomen 
met 2. In 2012 was het totale aantal veroordelingen en boe-
tes 7 en in 2013 was dit 5.

» Risicomanagement (geen onacceptabele risico’s voor de 
omgeving): Dit uitgangspunt is te verdelen in:

Incidenten
Over het algemeen blijkt dat vooral BRZO-locaties goed 
melding maken van zowel incidenten als ‘near misses’. De 
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» Calamiteitenplan: Ongeveer de helft van de VHCP-leden 
(70% van de respondenten) heeft een 24-uurs alarmering. 
Dit aantal is min of meer constant, maar 25% van de 
bedrijven test zo’n systeem nooit. Het VHCP gaat hiervoor 
een aanbeveling schrijven.

» Doorlopende verbeteringen (bewustzijn verhogen): 
Ongeveer de helft van de VHCP-leden heeft een verbeter-
plan voor het eigen managementsysteem. Het is opmerke-
lijk dat er leden zijn die daarbij geen verbeterplan hebben, 
terwijl continue verbetering een belangrijk proces en uit-
gangspunt is van RC. Het VHCP motiveert de leden om 
daaraan te (blijven) werken, ook met dit jaarverslag.

» Communicatie met de samenleving: Dit blijft een aan-
dachtspunt voor de chemische distributie. Het VHCP gaat 
onderzoeken hoe de leden daarbij te helpen. 

Ambitie en aanpak

Uit de cijfers blijkt dat de meeste VHCP-leden progressie 
maken met Responsible Care, maar het kan altijd beter. 
Ieder lid dat scoort onder de 75% is er één teveel. Alle 
VHCP-leden moeten als betrouwbare ketenpartners niet 
alleen de intentie hebben om te voldoen aan Responsible 
Care, maar dit ook in de praktijk waarmaken. Dit heeft 
geleid tot de ambitie om de score van alle leden naar 75% 
of meer te krijgen. 

Ondersteuning ambitie
Deze ambitie wordt overal gecommuniceerd. Een structu-
reel slechte score kan niet zonder consequenties blijven. 
Het VHCP heeft ondertussen leden die achterblijven in die 
ambitie bezocht en het belang van het programma 
opnieuw onder de aandacht gebracht. Ook is ondersteu-
ning aangeboden voor een adequate invulling en is de 
communicatie vanuit het VHCP verder verstevigd. 

Ongoing proces
De komende jaren blijven de Klankbordgroepbijeenkomsten 
voor Responsible Care tweemaal per jaar op de agenda. 
Hierbij ligt de focus afwisselend op de verschillende 
RC-uitgangspunten en in het bijzonder op de ambitie om 
samen tot een hogere score te komen. Verder besteedt het 
VHCP aandacht aan het opnieuw laten afgeven van 
RC-beleidsverklaringen en de Third Party Verification.

In het verlengde van het RC-programma blijft het VHCP 
zich focussen op Veiligheid Voorop. Actiepunten uit dit ini-
tiatief van de chemische sector staan hoog op de agenda, 
zoals het onderwerp ketenverantwoordelijkheid, waarin het 
VHCP het voortouw neemt. Daarnaast blijft de Commissie 
Milieu & Veiligheid inhoudelijk ingaan op vraagstukken die 
verder inhoud geven aan Responsible Care .

“Veiligheid 
Voorop zie ik 
ook als een 
heel belangrijk 
merk!”
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“Integraal onderdeel 
van dagelijks opereren”
Veiligheid in de keten is onlosmakelijk verbonden met Responsible Care. Ook voor Anton van Beek, 

die in juli vorig jaar werd benoemd tot president voor Dow Benelux, is dit de realiteit. Daarnaast is hij 

ook verantwoordelijk voor Dow’s coating business in Europa. Op de landelijke Veiligheidsdag op

6 november 2014 in Baarn presenteerde hij zich als de nieuwe voorzitter van Veiligheid Voorop. Wat is 

zijn ambitie met Veiligheid Voorop in de keten en hoe ziet hij Responsible Care in relatie tot dit initia-

tief van de chemische industrie en distributie?

“Veiligheid Voorop, dat vinden we als het goed is allemaal. 
Maar vanuit mijn achtergrond in de business ben ik wel-
licht meer gewend om verbanden te smeden, het gesprek 
aan te gaan en zaken open te gooien. Omdat dat nu een-
maal leidt tot de beste deals. Ik denk dat ik daarmee een 
bijdrage kan leveren aan de volgende fase van Veiligheid 
Voorop. Een fase waarin we het programma verder trekken, 
door verbindingen te leggen tussen verschillende schakels 
in de chemieketen: de BRZO-bedrijven, contractor-bedrij-
ven, ketenpartners en brancheorganisaties. Maar ook met 
de overheid, inspectiediensten en experts in het buiten-
land”, is zijn reactie op het voorzitterschap.

Richtinggevend
Anton van Beek vervolgt: “Het Responsible Care-
programma kun je zien als een overkoepelende code. Als 
een onderschrijving van de principes en beginselen waar je 
je als bedrijf aan houdt en die je als richtinggevend han-
teert. Veiligheid Voorop is een actiegericht programma en 
is dus te zien als een concrete vertaling van het 
Responsible Care-programma. Het geeft uiting aan hoe je 
als bedrijf die veiligheid ook waarmaakt. In zoverre zie ik 
Veiligheid Voorop ook als een heel belangrijk merk: daar 
moet je als bedrijf bij aangesloten willen zijn. In drie jaar 
tijd is het aantal aangesloten bedrijven gestaag gegroeid, 
maar eigenlijk vind ik dat het 100% moet zijn. Ik vind ook 

dat we veel nadrukkelijker naar onze omgeving duidelijk 
moeten maken dat wij veiligheid zien als onze ‘license to 
operate’ en als onze maatschappelijke plicht. De vier pijlers 
van het Veiligheid Voorop programma - leiderschap, veilig-
heid in de keten, regionale veiligheidsnetwerken en excellen-
te veiligheidsbeheerssystemen - moeten we verder verster-
ken door concrete en meetbare doelen te stellen. Doelen die 
ons in de volgende drie jaar brengen naar een hoger niveau 
van veiligheid over de hele linie. Voor mij is dat het geval 
wanneer veiligheid niet meer iets is dat apart staat, maar dat 
bij alle aangesloten bedrijven een integraal onderdeel van 
hun dagelijks opereren is. Veiligheid is namelijk nooit af. De 
meerwaarde van Veiligheid Voorop is dat we dat naar buiten 
ook veel duidelijker kunnen uitdragen. Dit is voor de maat-
schappelijke waardering en reputatie van onze industrie van 
heel groot belang. Daar ben ik van overtuigd.”

Veiligheid Voorop

Responsible Care en Veiligheid Voorop

Veiligheid Voorop is een initiatief van VNO-NCW en de 
brancheorganisaties VNCI, VNPI, VHCP en VOTOB. 
Ook Profion, VOMI, NVDO en VVVF hebben zich aan-
gesloten bij dit actieplan. De NVVK, beroepsvereniging 
van veiligheidskundigen, ondersteunt Veiligheid 
Voorop. Meer informatie: www.veiligheidvoorop.nu.
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“De overheid heeft Veiligheid Voorop omarmd. Dat betekent 
dat het VHCP gezamenlijk zaken concreet moet aanpakken. 
De Commissie Milieu & Veiligheid is namens het VHCP 
daarvoor een prima platform, want hierbij zijn alle BRZO-
bedrijven (staat voor Besluit Risico Zware Ongevallen) aange-
sloten. Zo kunnen we samen inhoud geven aan onder meer 
ketenverantwoordelijkheid, één van de vier pijlers van dat 
actieplan, waarin het VHCP de leiding neemt. Sowieso wis-
selen wij binnen de commissie heel veel informatie uit over 
problemen die zich voordoen bij bijvoorbeeld inspecties. In 
die zin loopt de commissie al lange tijd vooruit op de ideeën 
van Veiligheid Voorop. Gelukkig sluiten nu ook steeds meer 
andere branche- en onderhoudsorganisaties zich aan bij 
Veiligheid Voorop. Hierdoor kunnen we die ketenverantwoor-
delijkheid nog meer gezamenlijk oppakken”, vertelt Gerko 
Snel (De Monchy International), die als ‘linking pin’ van het 
bestuur van het VHCP actief is in de commissie. 

VHCP-thema: veiligheidsdenken
De kern van een solide veiligheidscultuur kent uiteraard 
meerdere aandachtspunten. Een andere pijler van het actie-
plan is betrokken leiderschap. Gerko Snel: “De verankering 
van veiligheidsdenken bij chemiebedrijven is voor het VHCP 
al jaren een belangrijk thema. Wij constateren dat betrokken 
leiderschap steeds actiever in de sector wordt opgepakt. 
Daarnaast willen we met elkaar het toezicht en de handhaving 
van de overheid proberen te verbeteren. Wat dit zoal vraagt? 
We hebben via het boegbeeld van Veiligheid Voorop, Anton 
van Beek van Dow Benelux, nauw contact met overheden om 
zaken te optimaliseren. Ook zouden we graag zien dat 
inspectie diensten kiezen voor een eenduidige opleiding van 
inspecteurs en dat kennis op een uniform en hoger niveau 
wordt gebracht. Hiermee kunnen de regionale verschillen 
grotendeels worden weggenomen.”

Werkbaar document prioriteit
Hoe staat het met de ketenverantwoordelijkheid? “Recent is 
een ‘position paper’ opgeleverd om veiligheid in de keten te 
bevorderen. Het VHCP heeft zich ingespannen om hiervan 
een werkbaar document te maken. Dat heeft onze prioriteit. 
Pas in tweede instantie moeten we kijken naar eventuele juri-
dische aspecten. Anders verzanden we in een situatie dat de 
overheid de invulling van die verantwoordelijkheid van ons 
gaat overnemen. We hebben nu de kans om zelf handen en 
voeten te geven aan veiligheid in de keten en die moeten we 
dus ook benutten. Wat het VHCP betreft, kan dit niet ambiti-
eus genoeg”, aldus Gerko Snel. 

Voor het VHCP staat veiligheid in de keten ook de komende 
jaren hoog op de agenda. Voorzitter van de Commissie Milieu 
& Veiligheid, Mari den Adel (Brenntag) vervolgt: “Met dit 
onderwerp blijven we ons intensief bemoeien omdat we als 
distributie bij uitstek de partij zijn die hieraan invulling kan 
geven. We staan immers midden in de chemieketen en heb-
ben zowel up- als downstream te maken met die verantwoor-
delijkheid. Vandaar dat het VHCP in eerste instantie de zoge-
noemde 2-pager heeft opgesteld die de basis is voor de 
‘position paper’ Veiligheid in de keten. Uiteindelijk moet dit 
laatste document leidend worden voor degene die met che-
mie werken in de keten. Onderdeel daarvan is ook de 
Compliance Checklist, die het VHCP heeft opgesteld.” 

Inzicht in veiligheidsprestaties
Voor Veiligheid Voorop is het VHCP ook betrokken bij de 
zogenoemde Self Assessment Questionnaire (SAQ). Dit 
instrument moet individuele bedrijven die met gevaarlijke 
stoffen werken, gestructureerd inzicht bieden in de eigen 
veiligheidsprestaties. Op basis van dat inzicht kan men dan 
verbeterplannen opstellen. Hoe staat het met deze tool? Mari 

Concreet
aan de slag

De Commissie Milieu & Veiligheid van het VHCP 

geeft onder meer invulling aan het actieplan Veiligheid 

Voorop. Een initiatief van de chemische sector, dat de 

Nederlandse overheid nauwlettend volgt. Hoe kan en 

moet de branche zelf het initiatief blijven nemen?

Milieu & Veiligheid
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den Adel, die namens de commissie betrokken is bij dit pro-
ject: “Deze tool voor self-assessment is nu zover ontwikkeld 
dat we pilots uitzetten bij bedrijven die zijn aangesloten bij de 
verschillende brancheorganisatie. Univar en ViVochem zijn 
voor het VHCP degene die de SAQ-pilot uitvoeren. Hierna 
evalueren we binnen de SAQ Gebruikersgroep de bevindin-
gen en we verwachten voor 1 juli 2015 met een definitief 
instrument te komen.” 

Kiezen voor samen optrekken!
Wat zijn volgens Gerko Snel nog meer kansen om veiligheid 
in de keten te vergroten? “Heel belangrijk is dat een chemie-
bedrijf lid is van een brancheorganisatie. Het zou goed zijn 
als de overheid dit op een of andere wijze kan verplichten. 
Helemaal nu Veiligheid Voorop door brancheorganisaties 
wordt gedragen, door de hele keten heen. Samen sturen 
opdat alleen zaken worden gedaan met bedrijven die 
Veiligheid Voorop omarmen. Vanuit het VHCP is Responsible 
Care daarvoor een belangrijke graadmeter. Wij vragen onze 
leden om daarmee hun verantwoordelijkheid te nemen en dat 
is niet vrijblijvend. Mijn mening is dat als je hierop stuurt, je 
mogelijke misstanden kunt voorkomen. Nu richt de overheid 
vaak het vergrootglas bij inspecties op bedrijven die zijn aan-
gesloten bij een brancheorganisatie, want die zijn makkelijker 
te volgen. Juist bij bedrijven die niet zijn aangesloten, kan een 
hoger risico ontstaan. Ik pleit er dan ook voor dat een branche-
organisatie een soort keurmerk wordt en dat de overheid min 
of meer gaat afdwingen om lid te zijn. Voor bedrijven geldt: 
niet kijken naar belangen en kosten, maar kiezen voor geza-
menlijk optrekken binnen een brancheorganisatie waarmee je 
samen een ‘license to operate’ borgt. Tot slot, meer veiligheid 
bereik je niet alleen maar door meer controles of inspecties. 
Een sterke brancheorganisatie kan door meer zelfregulering 
de veiligheid juist proactief bevorderen!”

Vinger aan de pols
Ook voor Mari den Adel staat een proactieve aanpak van vei-
lig werken in de keten centraal: “Binnen de Commissie Milieu 
& Veiligheid zie ik hoe samen optrekken kan leiden tot minder 
regelgeving en meer zelfregulering. Bovendien is het de plek 
waar VHCP-leden elkaar coachen, feedback geven, leren en 
vooral de praktijk van de chemie in kaart brengen. Zo zijn er 
ook het afgelopen jaar weer verschillende Goede Praktijken 
opgesteld en gepubliceerd op de website van het VHCP. Onze 
huidige Goede Praktijken zijn vooral bedoeld voor en opge-
steld door onze leden. Iedereen in de chemie mag ze natuur-
lijk gebruiken, maar daarbij geldt dat je ze niet een-op-een als 
leidraad kunt nemen. In het kader van Veiligheid Voorop wil-
len we deze handreikingen onder meer bijwerken naar keten-
bestendige ‘best chain practices’ om ook in de keten te zor-
gen voor een rode draad om veilig werken te bevorderen. 

Naast al deze inspanningen is de commissie ook druk met 
het actualiseren van PGS-en (Publicatiereeks Gevaarlijke 
Stoffen). We hopen eindelijk PGS-15 in het eerste half jaar af 
te ronden. Ook PGS-31 verwachten we binnen afzienbare tijd 
af te ronden. Daarnaast zijn we betrokken bij PGS-6 en PGS 
14. Verder proberen we nieuwe PGS-en die zien op onderwer-
pen waarvoor we al Goede Praktijken hebben, voor te blijven. 
Dit doen we door de PGS Pogrammaraad hierop actief te 
wijzen, zoals in het geval van onze Goede Praktijk voor afvul-
len en laden en lossen. We houden continu de vinger aan de 
pols om als VHCP onze praktijkervaringen te delen voordat 
nieuwe richtlijnen tot stand komen. 

Kortom, duidelijk is dat alle inspanningen vanuit de 
Commissie Milieu & Veiligheid absoluut bijdragen aan een 
gezonde dosis zelfregulering met veiligheid voorop!”

Milieu & Veiligheid

“Veiligheid actief
bevorderen!”

Gerko Snel:

 Mari den Adel:

“Zelfregulering: 
minder regels.”
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VHCP-leden niet meer nodig. Waar we wel behoefte aan heb-
ben, is inzicht in hoe we moeten omgaan met informatie-uit-
wisselingsfora (SIEF’s), of met het kopen van een ‘Letter of 
Acces’. Hoe staat het daarin bijvoorbeeld met de vraag of de 
kosten wel eerlijk zijn verdeeld? We zitten in die zin in een 
typische branche en proberen dus die problemen te tackelen 
die ons als veelal MKB-bedrijven aangaan.” 

De conclusie van de voorzitter van het platform is duidelijk: 
“De laatste jaren zijn veel zaken gaan rollen, zowel op nationaal 
als op Europees niveau. Wij zetten ons continu in om de pro-
blematiek in beeld te brengen, zodat een en ander ook werk-
baar blijft. De wil is er. Binnen het VHCP is er sowieso al veel 
gedaan om het veilig omgaan met stoffen te bevorderen, zoals 
door het Responsible Care-programma dat al ver voor de 
komst van REACH werd opgepakt door de leden. Wat we nu 
zien is dat we de laatste twee jaar bepaalde onderwerpen snel-
ler op de agenda krijgen, dan voorheen. Er is absoluut meer 
bewustwording ontstaan. We willen immers weten welke weg 
we moeten bewandelen. Kortom, hoe we moeten omgaan met 
REACH en CLP richting de volgende rondes. Wij proberen 
daarbij gericht stappen aan te geven en prioriteiten te stellen.” 

Interesse voor stappenplan
Het platform heeft bijvoorbeeld een stappenplan ontwikkeld 
om de leden inzicht te geven in de stappen die leiden naar de 
registratiedeadline van 2018. Hoe staat het daarmee? Ad 
Koopman: “We zijn nu zover dat dit gepresenteerd wordt op 

De volgende en laatste registratieronde in 2018 is bedoeld 
voor kleine volumes van 1 tot 100 ton per jaar. Dat is een hele 
opgaaf, zeker voor MKB-bedrijven. Het VHCP heeft dan ook 
een eigen REACH-platform, dat op steeds meer deelnemers 
kan rekenen. Wat is de situatie? Voorzitter Ad Koopman 
(Rodachem): “We hebben de problematiek in kaart gebracht 
die speelt binnen het VHCP en proberen daarbij zoveel 
mogelijk leden te betrekken. Gemiddeld hebben we nu zo’n 
vijftien deelnemers, maar het kan altijd meer. Hoe meer ken-
nis we met elkaar kunnen delen, hoe meer zaken we kunnen 
behandelen. Neem nu de beantwoording van de casusvra-
gen. Alle uitkomsten daarvan publiceert het secretariaat op 
het extranet van het VHCP, zodat we die kennis met elkaar 
kunnen delen. We kunnen overigens niets absoluut voor-
schrijven maar wel richting geven door bijvoorbeeld te 
verwijzen naar bepaalde wetteksten. Onze focus is om zowel 
nationaal als internationaal samenwerking te zoeken met 
bijvoorbeeld andere brancheorganisaties. Wij willen ons 
daarbij richten op de knelpunten die we binnen het VHCP 
tegenkomen.” 

Sneller op agenda
Verder nemen verschillende leden van het platform deel in de 
werkgroepen die er zijn vanuit het Project Kosten REACH 
voor het MKB. Ook daarin identificeert men de problemen en 
formuleert vervolgens met elkaar voorstellen die naar de 
overheid gaan en naar de Europese instanties. Ad Koopman: 
“Specifieke voorlichting over REACH hebben de meeste 

Platform REACH

(Risico)
communicatie

cruciaal!
Nu de volgende deadline voor REACH in zicht komt, zoekt het 

VHCP, zowel in- als extern, de interactie om dit in goede banen te 
leiden. Net als met Responsible Care, is het doel om samen invul-

ling te geven aan meer veiligheid voor mens en milieu. 

To REACH more…

Margaret Wouters
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Risicocommunicatie bevorderen
Dat (risico)communicatie in de keten onlosmakelijk verbon-
den is aan een goede invulling van de REACH-verplichtingen, 
is bekend. Ook met het project Risicocommunicatie binnen 
REACH, waarvan Margaret Wouters trekker is, probeert de 
overheid daarin te sturen. De projectcoördinator vervolgt: 
“We constateren dat communicatie over gegevens vaak moei-
zaam gaat, vanwege bijvoorbeeld concurrentieafwegingen. 
Let wel, een van de uitgangspunten van REACH is om samen 
te komen tot veiliger gebruik van stoffen voor mens en milieu. 
Dus je zult gegevens moeten uitwisselen. Op dit moment zijn 
we vooral zoekende hoe we die communicatie door de keten 
kunnen bevorderen. Het makkelijkste is om dit via de bran-
cheorganisaties te doen, maar er zijn ook nog grote groepen 
bedrijven die niet zijn georganiseerd. Dat maakt het erg lastig. 
In ieder geval presenteren we onze bevindingen in de 
Klankbordgroep REACH, waaraan ook brancheorganisaties 
als het VHCP deelnemen. Verder bespreken we binnenkort 
onze ervaringen met andere lidstaten om te zien of we elkaar 
tips kunnen aanreiken. We zien in ieder geval dat het VHCP 
ook dit onderwerp goed oppakt.” 

Samenwerking intensiveren
Hoe ervaart het platform de relatie met de REACH-helpdesk? 
Ad Koopman: “We hebben elkaar beter leren kennen en kun-
nen inmiddels direct contact leggen bij specifieke vragen die 
zich niet zomaar laten beantwoorden. Alles draait feitelijk om 
de juiste interpretatie, want zowel REACH als de CLP-
verordening zijn niet altijd eenduidig in wat nu precies wordt 
verwacht. Vandaar dat we ook samenwerken met de CLP-
helpdesk van de overheid. Daarbij komt dat de uitwerking van 
de wetgeving op nationaal niveau is geregeld, terwijl de 
meeste VHCP-leden ook internationaal handelen. We probe-
ren onze problematiek daarom breder te trekken. We hopen 
daarbij zelfs op maatregelen op Europees niveau, zodat het 
makkelijker wordt om producten te registreren. We zitten op 
de goede weg, maar het kan voor ons niet snel genoeg gaan.” 

Margaret Wouters tot slot: “Ook wij vinden die intensievere 
samenwerking met het VHCP waardevol. Als overheid willen 
wij er bovendien alles aan doen om de lijntjes zo kort moge-
lijk te houden. Vandaar dat we graag rond de tafel gaan met 
brancheorganisaties als het VHCP. Dit jaar hebben we daar-
voor ook meer budget en dat helpt. Voor nu kan ik meegeven, 
bent u er klaar voor? Weet u of de stoffen die voor uw bedrijf 
van belang zijn, worden geregistreerd? Anders is gebruik na 
1 juni 2018 erg lastig. Kortom, bedrijven moeten hun porte-
feuille samenstellen, hun rollen vaststellen en nagaan welke 
stoffen essentieel zijn. Deze stoffen moeten worden geregi-
streerd. Overigens, wat nog niet zo bekend is, iedere tweede 
dinsdag van de maand houden we een spreekuur voor 
REACH en CLP, waarop bedrijven kunnen intekenen. Dit kan 
via het contactformulier op onze site www.reachhelpdesk.nl.” 

een hoger niveau, zoals richting ECHA. Ook dit Europees 
Agentschap heeft een ‘roadmap’ ontwikkeld voor de volgende 
registratieronde. We proberen te zien of we deze met elkaar 
kunnen integreren." 
Ook vanuit de Nederlandse overheid is er interesse om dit op 
te pakken, blijkt uit een reactie van Margaret Wouters, project-
coördinator bij de REACH-helpdesk: “Sowieso vind ik het 
platform van het VHCP een heel mooi initiatief. We gaan 
zeker het stappenplan intern bestuderen om te zien waar we 
dit wellicht nog verder kunnen delen.”

Inhoudelijk gesprek
Binnen de REACH-helpdesk van het RIVM is Margaret 
Wouters als projectcoördinator onder meer verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van antwoorden die volgen op vragen aan de 
CLP-helpdesk. Deze antwoorden worden namelijk gegeven 
door 1e lijns medewerkers van Rijkswaterstaat en door 2e lijns 
RIVM-medewerkers getoetst. De REACH-vragen beantwoordt 
en toetst het RIVM zelf. Margaret Wouters vervolgt: “Waarom 
ik het REACH-platform van het VHCP vooral een goed initia-
tief vind? Omdat het belangrijk is dat bedrijven informatie 
krijgen van hun eigen branches. Dat komt vaak beter aan dan 
informatie van de overheid. Als bedrijven de materie zelf 
oppakken, kunnen wij daarin adviserend zijn en bepaalde 
inhoudelijke vraagstukken samen bespreken. Vandaar dat ik 
het heel goed vind dat een brancheorganisatie zo actief is als 
het VHCP. Wij leveren dan ook graag een bijdrage aan de 
discussies.” 

Platform REACH

“REACH-platform is een 
heel mooi initiatief !”
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Platform Biociden
Directeur Arno van Oosten van Arch Timber Protection, die 
namens het VHCP de contactpersoon is in het Platform 
Biociden: “Sinds negen jaar ben ik de voorzitter van dit plat-
form, waarbij ondertussen veertien brancheorganisaties zijn 
aangesloten. Wat wij nastreven, is dat er met één mond 
namens de industrie wordt gepraat. Ons hoofddoel is te zorgen 
voor transparante en heldere regelgeving voor biociden.” 

Met de invoering van de nieuwe Europese Biocidenverordening 
in september 2013 lijkt een stap in die richting gezet maar er is 
nog genoeg te doen. “We hebben momenteel vooral veel werk 
met de implementaties en de interpretaties van de nieuwe 
verordening. Wij willen bovendien dat de uitvoering van de 
regelgeving op Europese leest is geschoeid, zonder Nederlandse 
kop daarop. Verder zien we dat MKB-bedrijven het zwaar zullen 
krijgen rond de toelatingen en het vormen van de daarvoor 
benodigde dossiers. Het Platform Biociden richt zich vooral op 
branche-overstijgende zaken en de algemene belangenbeharti-
ging. Dankzij het platform heeft deze zeer gefragmenteerde 
industrie toch een centraal aanspreekpunt, wat de overheid en 
het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden (Ctgb) zeer waarderen”, vervolgt Arno van Oosten. 

Wat volgens de voorzitter een enorme impact zal hebben, is de 
regelgeving die gaat over het passend etiketteren van handelsar-
tikelen waarin biociden zijn verwerkt, de zogenoemde ‘treated 
articles’: “Dit is niet zozeer van toepassing voor VHCP-leden 
maar wel voor hun klanten die deze producten op de markt 
brengen. Denk aan toepassingen van biociden in één dashboard, 

Gezamenlijk doel nastreven
De EHSQ-manager van ViVoChem, Niels Vogelzang, over zijn 
betrokkenheid: “Overheid en samenleving volgen onze bran-
che op de voet. De ervaring leert dat je door samenwerking 
beter en effectiever kunt inspelen op bepaalde ontwikkelingen. 
Vandaar dat ik als lid van de Commissie Milieu & Veiligheid en 
van de Werkgroep Responsible Care mijn kennis wil delen en 
wil sparren met collega’s. Veel onderwerpen binnen bijvoor-
beeld de Commissie Milieu & Veiligheid zijn voor elk bedrijf in 
de chemie van belang. Denk aan de wetgeving rond handling, 
opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Juist door te parti-
ciperen, sta je gezamenlijk sterker richting overheden en hoef 
je als bedrijf niet het wiel alleen uit te vinden. We hebben daar-
bij als branche een gezamenlijk doel en dat is op een veilige 
manier met chemicaliën omgaan.” 

waarin soms wel vijftien verschillende biociden zijn verwerkt. 
Hoe ga je dit aangeven? Op dit moment is er nog weinig zicht 
op hoe dit vorm moet krijgen in de praktijk. Vandaar dat het 
platform ook hierin de gesprekspartner is richting verschillende 
gremia. We moeten dit helder zien te krijgen, zodat onze leden 
dit waar nodig kunnen communiceren richting afnemers.”

Teamwork binnen het VHCP
Als brancheorganisatie wil het VHCP onder meer kennis delen en de belangen van de chemische distributie 

behartigen. Al die inspanningen vraagt ook om actieve leden. Arch Timber Protection, ViVoChem, In2Food en 

Helm Chemicals over hun vrijwillige inzet voor de branche.

De communicatie vanuit het Platform Biociden verzorgen 
de verschillende deelnemende brancheorganisaties. Ook 
het VHCP houdt zijn leden op de hoogte via de eigen 
website en digitale nieuwsbrieven. Voor meer informatie, 
zie ook: www.ctgb.nl.

Arno van Oosten Jamila ChedraNiels Vogelzang
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Brug slaan
“Vanuit de ondernemingsprincipes van ViVoChem, die nage-
noeg gelijk zijn aan die van de Responsible Care-uitgangspunten, 
draagt het delen van ervaring actief bij aan dat doel. Ons prin-
cipe ‘samenwerken’ is er één van. Kortom, binnen onze 
bedrijfscultuur is het vanzelfsprekend dat je als lid van een 
brancheorganisatie een actieve rol aanneemt om een gezamen-
lijk doel na te streven”, vervolgt Niels Vogelzang. “Verder zien 
we dat om verschillende redenen, zoals vanwege REACH, 
bedrijven worden getriggerd na te denken over het gebruik van 
chemicaliën. Ook komen steeds vaker termen als duurzaam-
heid en innovatie bij onze leveranciers en klanten aan bod. 
Voor ons als distributeurs de kans om een brug te slaan tussen 
deze ketenpartners. Ongetwijfeld dat ook hierin een rol is weg-
gelegd voor de Werkgroep Responsible Care. Daarnaast zal de 
wetgeving en het toezicht rondom de chemische branche 
alleen maar meer toenemen. De samenleving vraagt hierom. 
Belangrijk is om dit gezamenlijk te blijven volgen en zo proac-
tief mogelijk te anticiperen op dat wat komt.”

Op beleidsniveau samenwerken
SHEQ-manager Jamila Chedra (In2Food), onder meer actief 
binnen het Platform REACH: “Vanuit dit platform vertegen-
woordig ik het VHCP in een onderdeel van het Project Kosten 
REACH voor het MKB. Samen met andere brancheorganisaties 
inventariseren we welke problemen we tegenkomen bij het 
opstellen van en werken met een Veiligheidsinformatieblad 
(VIB), ofwel Safety Data Sheet (SDS). We zoeken samen met de 
Arbeidsinspectie, ILT en beleidsmedewerkers van SZW naar 
oplossingen. Goed is dat je op beleidsniveau kunt sparren en 
dat de problematiek ook breed wordt gedragen. Wat we willen, 
is een gestandaardiseerd VIB dat voldoet aan de wettelijke 
eisen, maar ook één waarmee afnemers van chemische pro-
ducten op een goede manier een vertaalslag kunnen maken 
naar een generieke en/of specifieke Werkplek Instructie Kaart 
(WIK). Belangrijk is wel dat die bedrijven kijken wie, onder 
welke werkomstandigheden met zo’n WIK moet werken. 
Toegankelijke taal voor de medewerkers staat daarbij voorop. 
Zo nodig moet men de informatie vertalen naar een andere taal 
dan Nederlands. Verder onderzoeken we de mogelijkheid van 

software waarmee je de juiste (veiligheids)data vanuit het VIB 
naar een WIK kan exporteren. We proberen dit jaar met een 
werkbaar format te komen.” 

Niet alleen halen
Waarom actief voor de sector? “Als je lid bent van een branche-
organisatie als het VHCP, moet je niet alleen halen, maar ook 
brengen. Ook is het goed om al in een vroeg stadium dicht bij 
de bron te zitten. Je weet wat er allemaal inhoudelijk op je gaat 
afkomen, en dat is sowieso veel. Wat ik daarbij merk bij het 
Project Kosten REACH voor het MKB, is dat overheidsinstan-
ties graag samenwerken en oog hebben voor onze problema-
tiek, zeker als je ze bijvoorbeeld een uitgebreid SDS laat zien, 
dat soms wel meer dan 100 pagina’s kan bevatten. Kortom, 
men wil niet alleen dicteren en handhaven, maar ook meeden-
ken over wat binnen de regels praktisch haalbaar is en uiteraard 
gezamenlijk de veiligheid bevorderen.” 

Hygiënecode en ketenbeheer
Anton Wagenaar, QSE-manager bij Helm Chemicals, verdiept 
zich al vanaf 2006 in de regels van de General Food Law. Het 
resultaat is de Hygiënecode (HC) van het VHCP, waarmee 
sinds 2010 leden die actief zijn in de levensmiddelenindustrie, 
invulling geven aan wettelijke verplichtingen. Anton Wagenaar: 
“Onze branchebrede Commissie Levensmiddelenadditieven is 
ook een goed handvat om invulling te geven aan Responsible 
Care in het teken van onder meer ketenbeheer. We constateren 
dat de code met succes is ontvangen en wordt gebruikt. 
Bovendien vinden de betrokken leden de code zinvol omdat 
men daarmee ook afnemers kan opvoeden. Een bijkomend 
voordeel want er worden steeds meer eisen gesteld aan leve-
ranciers downstream. Hiermee laten we zien dat het VHCP 
zich als deskundige ketenpartner ook proactief inzet voor de 
veiligheid rond de levensmiddelenindustrie.” 

Gevaren moderne tijd
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) komt bin-
nenkort met nieuwe, aanvullende richtlijnen. Binnen het VHCP 
is de revisie in handen van de Commissie Levensmiddelen-
additieven, waarin ook Jamila Chedra (In2Food), Jeanette 
Schalk (Azelis), Niels Vogelzang (ViVoChem) en Piet Oosterlee 
(Brenntag) participeren. Anton Wagenaar: “De huidige VHCP-
code moeten we sowieso actualiseren omdat deze maar een 
houdbaarheidstermijn heeft van vijf jaar. In 2014 hebben we 
hierover al een gesprek gevoerd met de NVWA. Zodra de 
exacte eisen bekend zijn, gaan we als commissie aan de slag. 
Duidelijk is nu al dat er met de revisie meer moet worden geke-
ken naar nieuwe trends, nieuwe technologieën en nieuwe pro-
ducten. Vooral naar welke gevaren de moderne tijd met zich 
meebrengt voor levensmiddelen. Verder willen wij zelf de pro-
cessen beschrijven waarin we nu nog verwijzen naar de EVO-
code (branchebrede code voor de logistiek). Overigens, er lig-
gen ook plannen voor een notificatie van HC’s bij het Europees 
Parlement. Waarschijnlijk wordt er uiteindelijk gekozen voor 
een Europese code, maar dit lijkt voorlopig niet aan de orde.”

Anton Wagenaar



Even voorstellen...

Jan Heemskerk, COO bij Synerlogic, dat naast In2Food een 
dochteronderneming is van CA FNZ Holding, over zijn 
benoeming: “Wij zijn al zoveel jaren nauw verbonden met het 
VHCP en vinden die betrokkenheid vanuit onze activiteiten 
essentieel. Vandaar dat ik graag Henk Kwakman (CEO bij 
In2Food) opvolg, die volgens de statuten niet meer herkies-
baar was. Vanuit het bestuur ben ik de ‘linking pin’ voor het 
Responsible Care-programma. Wat ik enorm belangrijk vind, 
is het veilig omgaan met chemicaliën. Ook hoe we ons naar 
buiten toe profileren, aantonen hoe wij zaken aanpakken, 
staat voor mij centraal. Niet alleen in Nederland, want met 
onze ondernemingen opereren wij wereldwijd. Belangrijk 
daarbij is dat we onze ervaring delen om daarmee nog meer 
onze ketenverantwoordelijkheid te kunnen nemen. Binnen 
het VHCP is daarin al een behoorlijke stap genomen. De vol-
gende stap is om ook de industrie zelf actief te benaderen. 
Achterwaartse en voorwaartse integratie zijn immers van 
belang om samen inhoud te geven aan die ketenverantwoor-
delijkheid. Hierbij geldt dus dat wij niet alleen een product 
afleveren, maar ook bij afnemers kijken waar zaken veiliger 
kunnen. Kortom, we moeten veilig werken in de keten nog 
nadrukkelijker in beeld brengen. Op die manier kunnen we 
onszelf als verantwoordelijke ketenpartner nog meer extern 
profileren, richting bijvoorbeeld andere stakeholders. Ook 
voor bedrijven die nog geen VHCP-lid zijn, maar toch in onze 
wereld opereren, zou het goed zijn zich aan te sluiten. 
Gezamenlijk optrekken zou het voor iedereen in onze branche 
een stuk gemakkelijker maken. Hiervoor is weliswaar open-
heid nodig, maar die transparantie om samen ervaring en 
informatie te delen, wordt toch steeds vaker van onze sector 
gevraagd. Bovenal is veiligheid toch iets van ons samen en 
staat dat los van concurrentie-afwegingen.”

Jan Heemskerk (Synerlogic/In2Food) en Johan Scholten (IMCD) versterken sinds de algeme-
ne ledenvergadering van vorig jaar de bestuurlijke gelederen van het VHCP. In deze FOCUS 
een korte kennismaking met deze nieuwe bestuursleden. 

Als team opereren
Ook Johan Scholten, managing director IMCD Benelux en 
director plastics voor IMCD wereldwijd, is van mening dat 
samen optrekken hard nodig is. “Als een team opereren, 
vraagt wel om de nodige investeringen. Zowel fysiek als met 
financiële middelen. Het kan niet zo zijn dat grote onderne-
mers continu leidend zijn binnen het VHCP om de organisa-
tie in stand te houden. We hebben elkaar immers nodig om 
kennis te delen, van elkaar te leren. Voor ons als IMCD geldt 
dit laatste in mindere mate, want er staat een grote organisa-
tie achter ons met mensen die tal van dossiers beheersen. 
Toch vinden wij het belangrijk om onze kennis te delen met 
andere branchegenoten. Samen bepalen we immers ook het 
imago van de gehele sector op onderwerpen als veiligheid. 

Wel moeten we keuzes maken. Keuzes die ervoor zorgen dat 
we als landelijke organisatie professioneel kunnen blijven 
voortbestaan. Verder minimaliseren, draagt niet bij tot wat we 
voorstaan: een professionele organisatie die namens de che-
mische distributie dé gesprekspartner is bij de overheid en 
die zijn verantwoordelijkheid in de keten neemt. Ook al zijn er 
steeds minder bedrijven actief in onze branche, of worden 
bedrijven alleen maar groter en groter, toch moeten we steeds 
actief kandidaten blijven benaderen voor het VHCP. Ook 
moeten we onze blik op Brussel scherp houden. Hoewel de 
gedachte van één Europa in de praktijk toch veelal anders 
uitpakt. Zeker als je naar interpretaties van nieuwe wetgeving 
kijkt. Die worden meestal op nationaal niveau vormgegeven. 
Vandaar dat wij binnen IMCD graag investeren in het VHCP 
om samen een gezonde toekomst te kunnen voortzetten, om 
van elkaar te leren en elkaar zo nu en dan in een sociale set-
ting te ontmoeten.”

Jan Heemskerk Johan Scholten 
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Onder prima weersomstandigheden werd na een Friese lunch 
de groep in tweeën gedeeld. De ene groep verkende per 
motorsloep Nationaal park De Alde Feanen tijdens een speur-
tocht met een zogenaamde vaar-app. De andere deelnemers 
stapten aan boord van een skûtsje en hielden samen met de 
bemanning de vaart erin. Zeilen hijsen, schoten bedienen, 
waarmee zeilen worden aangetrokken of gevierd, zijzwaarden 
omhoog trekken bij het overstag gaan, er was fysiek van alles 
mogelijk. Eenmaal op koers bleek genieten van het zonnetje 
en van al het voorbijkomend natuurschoon, toch favoriet. 
Halverwege de middag volgde een tussenstop op een eiland 
met haring, wijn en Beerenburger. Hier wisselden de deelne-
mers van sloep naar skûtsje en vice versa. Eenmaal aan wal 
vertrok het gezelschap naar het zonovergoten terras van 

landgoed Lauswolt in Beesterzwaag. In ‘black tie’ lieten de 
heren en dames vervolgens hun smaakpapillen trakteren bij 
De Heeren van Harinxma. Aansluitend was er in het hotel alle 
ruimte om dansend een lange nacht tegemoet te gaan.

Vaste crew
Kortom, de Friese ingrediënten, water, wind en plezier, maak-
ten dit event weer tot een groot succes. Op 4 en 5 september 
2015 organiseert de vaste crew (Sandra Bel, Bert Bos, Jacques 
van Lindonk, Robert Stuyt, Harry van Zuuk) samen met twee 
JIDC-leden (Albert Goedemoed en Diederick Jan Zetteler) 
opnieuw een Social Event. De uitnodiging volgt rond de 
zomer via het VHCP-secretariaat, maar schrijft u de datum 
vast op!

‘Wetter, Wyn en Wille’
Social Event 2014

Het VHCP biedt ook een goed netwerk. Het organiseert daarom tal van activiteiten om collega’s uit de 

branche te ontmoeten, zoals tijdens het jaarlijkse Social Event. Op vrijdag 12 september 2014 gingen 

zo’n vijftig leden van het VHCP en de JIDC, veelal met partners, te water in het Friese Earnewâld.
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Het VHCP
in het hart van

de chemie

Wat betekenen die middelen in de praktijk? 

n Advocacy: Het VHCP behartigt als betrouwbaar en deskundig keten-
partner de algemene belangen van de chemische distributie met een 
secretariaat dat daarin is gespecialiseerd. 
Het VHCP streeft naar een gunstig ondernemersklimaat. Als basis daarvoor 
bevordert het VHCP eigen verantwoordelijkheid en zelfregulering. Een 
goed voorbeeld van deze aanpak, is Veiligheid Voorop.
n Communication: Het VHCP is dé stem van de chemische distributie 
en vertegenwoordigt leden aan tafel bij alle stakeholders. Het VHCP 
functioneert dus ook als aanspreekpunt en gesprekspartner voor de 
branche in de maatschappij. 
Het VHCP heeft hoge ambities voor veiligheid, gezondheid en duur-
zaamheid. Deelname aan Responsible Care is daarom een vereiste voor 
lidmaatschap. Het VHCP promoot de uitgangspunten van Responsible 
Care ook actief als belangrijke graadmeter van ketenverantwoordelijk-
heid.

Missie VHCP
Sinds 1946 staat het VHCP voor zijn leden en behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in handel en distribu-

tie van chemische producten. Hierin vervult het VHCP een brugfunctie tussen leden en stakeholders, waaronder

nationale en Europese overheden, politici en maatschappelijke organisaties. Dit alles met een onderscheidende

ambitie voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Het VHCP staat daarmee in het hart van de chemische

distributie. Het manifesteert zich op vier verschillende terreinen advocacy, communication, networking en expertise. 

n Networking: Het VHCP organiseert sociale activiteiten, waarbij 
leden en andere stakeholders elkaar kunnen ontmoeten.
Het netwerk dat het VHCP, sinds 1946 biedt, is uniek. Hierin participe-
ren de belangrijkste spelers uit de chemische distributiesector.
n Expertise: Het VHCP zorgt dat kennis (extern) wordt opge-
daan en gedeeld over Milieu en Veiligheid, Responsible Care, 
Levensmiddelenadditieven en REACH/CLP. Rondom die onderwerpen 
zijn aparte werkgroepen actief. 
Het VHCP organiseert themabijeenkomsten en verdiepingscursussen, 
en bedingt kortingen bij externe trainingen. Ook zorgt het VHCP voor 
handige tools zoals Goede Praktijken, de beantwoording van REACH-
casusvragen en het Stappenplan REACH.

Kortom, lid zijn van het VHCP loont! Interesse om u aan te sluiten? Bel voor meer informatie 070-7503100 of mail naar vhcp@vhcp.nl. 


