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Ketenpartner én gesprekspartner

 Het VHCP heeft altijd al oog gehad voor de rol van 
ketenpartner. Vanaf 2013 is dan ook, mede dankzij 
het VHCP, de algemene focus in de chemische sec-
tor toegenomen voor ketenverantwoordelijkheid. 
Ketenverantwoordelijkheid blijft echter een ruim 
begrip, dat onder meer wordt geoperationaliseerd in 
Veiligheid Voorop. 

Naast de rol van ketenpartner, neemt het VHCP als 
dé brancheorganisatie van de chemische distributie 
in Nederland ook de rol van gesprekspartner altijd 
meer dan serieus om de belangen van de leden pro-
actief te behartigen. Het VHCP kiest daarbij continu 
voor de dialoog en zit steeds aan tafel met tal van 
stakeholders, waaronder ook de overheid. Immers, 

ook regelgeving komt steeds vaker in overleg tussen stakeholders en de overheid tot stand. 
Deze trend benadrukt eens temeer het belang van brancheorganisaties als representant van 
de sector, want ’If you're not at the table, you're on the menu!’ 

Samenwerken!
Het VHCP werkt voor de vele dossiers die bepalend zijn voor de chemische distributie, nauw 
samen met binnen- en buitenlandse stakeholders, zoals het bevoegd gezag, de VNCI, VNO-
NCW, het ministerie van IenM, ECHA, de RIVM, CCV, VOTOB, VNPI, VVVF, Fecc, Cefic, ICTA 
en nog veel meer! 

Op de volgende pagina’s treft u onder meer een overzicht van resultaten uit 2013. Daarnaast 
een kennismaking met de nieuwe voorzitter Willem Augustinus en het nieuwe bestuurslid 
Jacques van Lindonk. Verder een afscheidsinterview met Harry van Baarlen, die als voorzitter 
van de Werkgroep Responsible Care ongelofelijk veel heeft betekend voor dit programma bin-
nen het VHCP. Verder komt in deze FOCUS milieu en veiligheid aan bod, waarbij vooral de 
actualisatie van PGS 15 een hele opgaaf blijkt te zijn. Ook aan het initiatief voor een checklist 
om te beoordelen met wie u in de keten veilig zaken kunt doen, wordt hard gewerkt. Natuurlijk 
is er meer waarvoor het VHCP zich als gespreks- en ketenpartner inzet. Denk aan de impact 
van de stoffenwetgeving REACH voor het MKB, die veelvuldig wordt besproken in het eigen 
Platform REACH en aan de harmonisatie voor het op de markt brengen van biociden. Plus 
de ambitie om de score voor Responsible Care voor alle leden omhoog te brengen. Ook die 
inspanningen komen in deze FOCUS aan bod.

Last but not least wil het VHCP ook een sociaal platform zijn. Een organisatie waar het ook 
goed is om samen van gedachten te wisselen in informele setting, zoals gebruikelijk tijdens 
het jaarlijkse Social Event. Voor alle activiteiten mocht het VHCP ook in 2013 weer rekenen op 
de inzet van vele leden! Verder verwelkomde het VHCP Möller Chemie, die de gelederen komt 
versterken.
 
Kortom, samen optrekken is constructief voor de belangen van de chemische distributie in 
Nederland. En dat gegeven wordt nogmaals duidelijk in deze uitgave. 

Robert Stuyt, secretaris
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Een overzicht van activiteiten en resultaten, van maand tot maand:

Jaaroverzicht VHCP 2013

 Klinken op…

01 Op de nieuwjaarsreceptie in Den Haag klinken 
veel leden, met voor de laatste keer een speech 

van voorzitter Piet van der Slikke, op een jaar dat hopelijk 
een keerpunt in de crisis brengt. Ook het bestuur komt bijeen 
om kerntaken als samenwerking, lobby en belangenbeharti-
ging scherp te stellen en te bepalen hoe de belangenorga-
nisatie verder te versterken. Het bestuur laat weten: 
 
“Voor het VHCP is het belangrijkste doel de veilig-
heid, gezondheid en het milieu, en de communica-
tie daarover, permanent te verbeteren. Het 
Responsible Care-programma speelt daarbij een 
belangrijke rol!”

Platform en actieplan
Verder houdt het Platform REACH van het VHCP een eer-
ste vergadering. Het doel is om verdergaande samenwer-
king en ondersteuning via dit toegankelijke platform te bieden 
aan alle leden. Daarnaast volgt vanuit Veiligheid Voorop, 
waarin het VHCP participeert, een eerste rapportage van 
dit actieplan. Dit rapport is door de verschillende partici-
panten aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). 

 Publicaties Goede Praktijken

02  Tijdens de vergadering van de Commissie Milieu 
& Veiligheid in februari worden meteen de eerste 

Goede Praktijken opgeleverd. In totaal volgen er dat jaar 
maar liefst vier, zoals voor emballage en bulkleveringen. Alle 
Goede Praktijken zijn te vinden op het VHCP-extranet. Ook 
de brochure over precursoren, ‘Eerst checken, dan hande-

len’, is inmiddels herzien en eveneens digitaal beschikbaar 
via het VHCP-extranet. Voorzitter van de commissie, Mari 
den Adel: 
 
"De leidraad 'Eerst checken, dan handelen', geldt 
niet alleen voor precursoren. Eerst checken; het 
nemen van verantwoordelijkheid, telt voor alle 
chemische producten die worden verhandeld."

In control en duurzaamheid
De eerste Responsible Care-klankbordgroepbijeenkomst 
van het VHCP staat stil bij twee van de acht principes van 
dat programma, namelijk ‘Wettelijke eisen’ en ‘Beleid en 
documentatie’. Een milieuadviesbureau geeft een toelich-
ting op hoe in control te blijven met compliance manage-
ment. Daarnaast deelt de VNCI haar aanpak voor 
Responsible Care, gericht op duurzaamheid vanuit de visie 
van de industrie.
 
 Veilig werken in de keten!

03 Normaal vindt in deze maand de algemene leden-
vergadering plaats, maar door omstandigheden 

wordt deze uitgesteld naar mei. Wel blijkt er opnieuw veel 
werk aan de winkel. Zo spelen op de achtergrond de vraag-
stukken voor REACH en de actiepunten uit Veiligheid 
Voorop. Het VHCP neemt de leiding in een werkgroep die 
zich gaat bezighouden met een van de belangrijkste actie-
punten uit dit plan, namelijk ketenverantwoordelijkheid. Ook 
werkt het VHCP mee aan de ontwikkeling van een Self 
Assessment Questionnaire (SAQ) om te beoordelen of men 
op een veilige manier de hardware, software en mindware 
binnen de organisatie heeft ingericht. 
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Agenda 2013
Ook in het afgelopen jaar organiseerde het VHCP een keur aan activiteiten, zoals een nieuwjaarsreceptie » vier bestuursver-

gaderingen » de algemene ledenvergadering » de lunchbijeenkomst » het Social Event » twee Klankbordgroepbijeenkomsten 

Responsible Care (RC) en voor de werkgroep van dit programma drie praktijksessies » vier bijeenkomsten van de Commissie 

Milieu & Veiligheid en eveneens vier van het VHCP Platform REACH. Verder een gezamenlijke Voorlichtingsdag Stoffen en 

Arbo met de VNCI » de Veiligheidsdag in samenwerking met alle partners van dit actieplan » een Douaneseminar en deel-

name aan het jaarlijkse Fecc Congres en de Membership Meeting. Van al deze bijeenkomsten verschenen naast een FOCUS 

met daarin een jaaroverzicht, onder meer zes digitale nieuwsbrieven en een veelvoud aan nieuwsberichten.

Jaaroverzicht 

 Oplossingen REACH voor MKB

04 Op de jaarlijkse Voorlichtingsdag Stoffen en 
Arbo, die het VHCP samen met de VNCI organi-

seert, volgt een uitgebreid programma over hoe op een 
goede wijze invulling te geven aan REACH en CLP, en de 
gevolgen daarvan voor het Arbo-beleid. Duidelijk blijft dat 
REACH een enorme impact heeft op de totale industrie. 
Vooral het MKB krijgt het zwaar. Zo blijkt ook uit een over-
heidsonderzoek naar de kosten voor deze sector. Het 
ministerie van IenM lanceert daarom in 2013 het 
Projectplan Aanpak Kosten REACH voor het MKB. Doel is 
om samen met de stakeholders een aantal producten te 
realiseren waarmee de REACH-kosten voor het MKB wor-
den verminderd. Vier aparte werkgroepen ontwikkelen deze 
producten en focussen op informatievoorziening, Veilig-
heidsinformatiebladen (VIB’s), registratiekosten en algehe-
le vereenvoudiging van de regelgeving. Vanzelfsprekend 
neemt het VHCP deel aan alle werkgroepen. Voorzitter Ad 
koopman van het Platform REACH: 
 
“Onze taak is om de belangen te behartigen van 
de VHCP-leden. Immers, voor de chemische distri-
butie spelen veelal net weer andere zaken die van 
belang zijn om een goede invulling aan REACH te 
kunnen geven, dan voor andere ketenpartners.”

 ‘On the ball’

05 Op 27 mei is het tijd voor de algemene ledenver-
gadering. Hierin wordt Willem Augustinus 

benoemd tot de nieuwe voorzitter van het VHCP en 
Jacques van Lindonk tot algemeen bestuurslid. Beide 
bestuursleden stellen zich in deze FOCUS voor, zie pagina’s 

11 en 13. Aftredend voorzitter Piet van der Slikke krijgt het 
predikaat erelid voor zijn jarenlange inzet. De kascommis-
sie wordt eveneens voorzien van nieuw talent, namelijk 
met de benoeming van Ad Koopman (RodaChem). Hij 
houdt samen met het opnieuw benoemde kaslid Niels 
Vogelzang (ViVoChem) controle over de financiën binnen 
het VHCP. Tijdens deze ledenvergadering stelt secretaris 
Robert Stuyt nog eens vast dat het VHCP altijd ‘on the ball’ 
moet zijn. Ook uit hij zijn zorgen over het naming- en 
shaming-beleid van de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT). Het VHCP heeft daarom bij staatssecreta-
ris Mansveld aangedrongen op hoor en wederhoor, voordat 
de inspectie tot dit middel overgaat. Algemeen directeur 
van SEO Economisch Onderzoek, Barbara Baarsma, sluit 
de middag af met een lezing over de algemene maatschap-
pelijk-economische tendensen die zij waarneemt en die 
ook voor het werkveld van het VHCP gelden. 

 Vraagbaak voor de praktijk

06 De tweede sessie van het Platform REACH van het 
VHCP is een feit. Er volgen er nog twee in oktober 

en november. Naast de vaste agendapunten beleid en 
kunde, waaronder een stappenplan wordt opgesteld naar de 
volgende registratieronde in 2018, behandelt het platform 
ook praktijkgevallen. Ieder VHCP-lid kan voor dit laatste 
onderdeel praktische vragen en problemen indienen bij het 
secretariaat. Samen met de deelnemers, waarvan het aantal 
groeit, worden deze binnen het Platform REACH beant-
woord. Van al deze casusvragen volgt steeds een verslag, dat 
alle leden kan helpen hun argumentatie voor de eigen 
REACH-interpretatie op te tuigen.
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(Sociale) innovatie sector 
Het jaarlijkse Fecc Congres mag in Hamburg rekenen op 
veel belangstelling van de chemische industrie en distribu-
tie. Leidend dit keer is het thema Distribution: driving 
innovation in the supply chain. Edgar E. Nordmann (presi-
dent Fecc) over deze ontwikkeling:

“Only those companies with the ability to adapt 
will succeed!”

Ook het VHCP is van mening dat dit nodig is om als sector 
in beweging te blijven. Daarnaast vult het VHCP-bestuur 
graag aan dat sociale innovatie de sleutel is om samen blij-
vend inhoud te geven aan thema’s als veiligheid, milieu en 
duurzaamheid.
 
Linking pin
Communicatie is voor het VHCP van essentieel belang. 
Vandaar dat het bestuur de zogenaamde linking pin heeft 
ontwikkeld. Ieder bestuurslid is vanuit die gedachte verant-
woordelijk voor een bepaald dossier van het VHCP. Dit 
bestuurslid is dan steeds aanwezig bij een activiteit waarin 
dat dossier wordt behandeld en kan zo in de bestuursver-
gaderingen een goede terugkoppeling geven. 

 Responsible Care naar 75%-score 

07 Het VHCP meent dat alle leden de verantwoorde-
lijkheid moeten nemen om als betrouwbare 

ketenpartners niet alleen de intentie te hebben om te vol-
doen aan Responsible Care, maar dit ook in de dagelijkse 
praktijk waar te maken. Deze overtuiging heeft geresulteerd 
in de ambitie om de leden vooruit te helpen naar een score 
van minstens 75% op de VHCP Responsible Care-
barometer. Meer over deze ambitie op pagina 14.

2-pager kader voor inhoud
In de werkgroep Ketenverantwoordelijkheid van Veiligheid 
Voorop concretiseert en verdiept het VHCP, samen met 
Shell, VNCI, IenM en TNO, dit brede begrip. Het resultaat 
is een document van twee pagina’s, een 2-pager, dat het 
kader vormt om als sector verder inhoud te geven aan die 
verantwoordelijkheid.

 Actief op pad

08 Inmiddels draait Willem Vriesendorp van Brabers, 
de opvolger van Jaap Groot, binnen het VHCP-

secretariaat al weer enkele maanden mee. Naast de inspan-
ningen van een aantal bestuurders om nieuwe leden te 
werven, bezoekt ook hij verschillende bedrijven om te zien 
wat er bij hen leeft. Willem Vriesendorp: 
 
“Chemie is een topsector. Maar wel één die vaak 
onder curatele lijkt te staan. Daar zit spanning. 
Een uitdaging is om op verantwoorde en positieve 
manier ruim baan te scheppen voor onze leden. Ik 
geloof dat we die uitdaging alleen met elkaar kun-
nen aangaan!” 

 Calamiteitenplan noodzaak

09 De Klankbordgroepbijeenkomst van september 
behandelt een van de acht Responsible Care-

principes, namelijk het ‘Calamiteitenplan’. Gastspreker 
Johan de Wit (Siemens Building Technologies) verstrekt op 
basis van zijn rapport een goed overzicht van de status van 
calamiteitenplannen in de chemische industrie. De focus 
ligt dit keer vooral op de voedselketen en met name op het 
gebruik van recall-procedures. Verder is van de NVWA 
(Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) Jan Eliëns te 
gast. Hij geeft een overzicht van geldende wet- en regelge-
ving voor de voedingsmiddelenbedrijven, iets wat veel 
VHCP-leden namelijk zijn. Ook waarop de NVWA let bij het 
toezicht en de handhaving komt aan bod. Tot slot volgen 
praktijkpresentaties van Jamila Chedra (In2food) over 
recalls en van Johan Werkman (Boom) over de implemen-
tatie van calamiteitenplannen. Ook uit deze bijeenkomst 
blijkt dat het nemen van verantwoordelijkheid en duidelijk 
communiceren in de keten, continu leidend moeten zijn.

Persoonlijk pleidooi
De Commissie Milieu & Veiligheid buigt zich naast de 
Goede Praktijken in 2013 ook veel over de actualisatie van de 
PGS 15. Naast sturing op inhoud van deze PGS, leiden alle 
inspanningen onder meer tot een andere Goede Praktijk, 
namelijk over de opslag van kunststof IBC’s met licht ont-
vlambare vloeistoffen. In het verlengde daarvan volgt het 
VHCP kritisch de herziening van de bestaande CCV-
inspectieschema’s voor brandbeveiliging en de certificering 
van UPD-opstellers in CCV-verband. Daarnaast speelt nog 
altijd de behoefte in de branche aan bundeling en deskun-
digheidsbevordering van toezicht en handhaving. Ook vanuit 
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Veiligheid Voorop heeft Willem Augustinus namens het 
VHCP een persoonlijke oproep gedaan aan de betrokken 
staatssecretaris om hieraan concreet inhoud te geven.

Verstevigen relaties
Los van het gegeven dat het VHCP de sector serieus verte-
genwoordigt op tal van dossiers, zijn ook de informele bij-
eenkomsten, zoals het jaarlijkse Social Event, een goede 
VHCP-traditie. Zie voor een sfeerimpressie van het Social 
Event in 2013 pagina 23. Medeorganisator Jacques van 
Lindonk: 
 
“Het Social Event is waardevol om elkaar in een 
informele setting aan te spreken. Het vergroot de 
onderlinge samenhang en maakt het gemakkelijk 
om bepaalde zaken die binnen onze branche spe-
len aan te kaarten. Bovendien verstevigt het de 
onderlinge relaties.” 

 ILT & belang van lidmaatschap

10 De jaarlijkse lunchbijeenkomst van het VHCP 
vindt in oktober plaats in het Groot Kievitsdal in 

Baarn. Plaatsvervangend directeur-generaal en bovendien 
directeur Handhavingsbeleid van de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT), dr. Els van Schie, geeft de 
leden een goed inzicht in de opbouw van deze inspectie-
dienst en haar visie op het toezicht en de handhaving. De 
toezichthouder onderstreept ook op deze bijeenkomst het 
belang van samen optrekken. Dr. Els van Schie: 
 
“De ILT hecht veel belang aan het lidmaatschap 
van een brancheorganisatie zoals het VHCP!”

 Veel animo voor Responsible Care

11 Voor de derde keer is de Werkgroep Responsible 
Care aan zet. De nieuwe voorzitter Maarten 

Dankloff, de opvolger van Harry van Baarlen, is blij met de 
groeiende belangstelling. Maarten Dankhoff: 
 
“We kunnen met elkaar nog beter invulling geven 
aan het zichtbaar maken van Responsible Care, 
zoals met een jaarverslag dat in 2014 verschijnt en 
het formuleren van KPI’s en doelstellingen - naast 
de Responsible Care-barometer - om de kwaliteits-
vorderingen aan te tonen.”

Veiligheidsdag BRZO
In november organiseert het VHCP, samen met de andere 
partners van Veiligheid Voorop, de jaarlijkse Veiligheidsdag. 
Veel aandacht is er dit keer voor de ketenverantwoordelijk-
heid. De 2-pager, waarvan het VHCP penvoerder was, 
vormt in de verschillende discussies steeds een goed 
kader. Ook het door het VHCP bedachte symbool voor de 
ketenverantwoordelijkheid, namelijk het estafettestokje dat 
alle deelnemers als herinnering aan de veiligheidsverant-
woordelijkheid meekrijgen, moet bijdragen aan nog meer 
bewustzijn voor dit onderwerp.
 
Het VHCP geeft als trekker van ketenverantwoordelijkheid 
op die Veiligheidsdag ook een workshop. Na een inleiding 
van Willem Vriesendorp (VHCP), is het Anton Wagenaar 
(Helm Chemicals) die de deelnemers uitlegt hoe ketenver-
antwoordelijkheid bij dit VHCP-lid in de praktijk is geïmple-
menteerd. Als interactieve toegift stellen de deelnemers 
een lijst op van punten die van belang zijn voor de beoor-
deling van een fictieve nieuwe (keten)partner. Bestuurslid 
Luc Martens benadrukt in dit kader nog maar eens: 
 
“Een toetsbare indicatie, zoals lid zijn van een 
brancheorganisatie, levert enorm veel tijdswinst 
om te beoordelen of een leverancier of partner 
veilig onderneemt.”

Douane op bezoek
Het VHCP organiseert een drukbezocht seminar in Gouda 
met levendige discussies over douanezaken. Aanleiding is 
de herziene Union Customs Code (UCC). De theorie over 
deze UCC is in handen van KPMG Meijburg & Co. 
Daarnaast is er ook alle ruimte voor de praktijk, waaronder 
die van exportcontroles en sancties. Regiocoördinator Dick 
Braak van de Douane Amsterdam sluit de middag af met 
een presentatie over het belang van AEO-certificering en 
het op peil houden van de daaraan gekoppelde vereisten. 
Het AEO-certificaat (Authorised Economic Operator) is een 
certificaat dat door de Douane wordt afgegeven aan bedrij-
ven die internationaal actief zijn.

Over de grens
Het VHCP dient ook altijd op Europees niveau de belangen 
van de Nederlandse chemische distributie, zoals binnen 

Jaaroverzicht 



chemische distributie staat immers midden in de keten en 
vervult daarin een belangrijke sleutelpositie. Verder gaat 
het stappenplan voor REACH steeds verder zijn beslag krij-
gen om de leden te helpen richting de registratieronde van 
2018. Ook de actualisatie van de PGS 15-richtlijn is nog 
steeds in volle gang. Op pagina 21 houdt de vertegenwoor-
diger van het VHCP in de beheersorganisatie voor deze 
PGS een betoog voor moed! Voor nu al bekende activitei-
ten zie onderstaande agenda. Secretaris Robert Stuyt: 
 
“Het VHCP schuift in 2014 weer graag aan tafel bij 
de overheid als representatieve gesprekspartner. 
Ook in Brussel! Daarnaast blijven we samen met 
nationale en internationale stakeholders optrekken 
om de belangen van de chemische distributie zo 
effectief mogelijk te behartigen.”

Fecc. Bij deze Europese belangenbehartiger heeft het VHCP 
zitting in de SHE-commissie en de logistieke commissie. 
Bovendien leidt Robert Stuyt de ESAD Steering Committee 
en de Responsible Care Committee. In november reizen 
Robert Stuyt en Willem Vriesendorp naar Brussel voor de 
jaarlijkse Membership Meeting van Fecc. Op pagina 15 vol-
gen nog de belangrijkste ontwikkelingen van de 
Responsible Care Committee. 

 Plannen 2014

12 In december maakt iedereen zich op voor de 
focus op 2014. Ook dit jaar blijft het VHCP graag 

gesprekspartner voor al zijn stakeholders. Voor het VHCP 
staat daarnaast opnieuw het naar een hoger plan brengen 
van veiligheid in de keten op een verantwoorde en werkba-
re manier prominent op de agenda. Hierbij wordt - net als 
vorig jaar - ingezoomd op ketenverantwoordelijkheid. De 

Ledenoverzicht

(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
BASF Nederland B.V.
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)
ECEM (European Chemical Marketing) B.V.
G. Vogler B.V.
HCI Chemicals Nederland B.V.
Helm Chemicals B.V.
HRC Chemicals B.V.
ICH Zaanstad B.V.
IMCD Benelux B.V.
In2Food 
Keyser & Mackay C.V.
L. van der Lee en Zonen B.V. (b)
Loodet 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
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7 mei 2014 Commissie Milieu & Veiligheid
14 mei 2014 Stoffendag VHCP/VNCI
26 – 28 mei 2014 FECC Annual Congress
11 juni 2014 Werkgroep Responsible Care
11 juni 2014 Platform REACH
3 september 2014 Commissie Milieu & Veiligheid
11 september 2014 Platform REACH
12 – 13 september 2014 Social Event VHCP/JIDC

2 oktober 2014 Werkgroep Responsible Care
27 oktober 2014 Lunchbijeenkomst
6 november 2014  Veiligheidsdag
11 november 2014 Klankbordgroep Responsible Care
11 november 2014 Platform REACH
17 – 21 november 2014 ICCTA najaarscongres
19 november 2014 Commissie Milieu & Veiligheid
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Buitengewoon VHCP-lid Van der Lee, 
dat als transportbedrijf vestigingen 
heeft in Nederland, Duitsland en 
België, is positief over 2013. Managing 
director Frans van der Lee: “Het afge-
lopen jaar is waarschijnlijk voor ieder-
een persoonlijk en zakelijk weer snel 
gegaan. Hopelijk is voor de lezers van 
FOCUS privé de eindbalans positief. 
Ondanks de nog steeds voortkwakke-
lende recessie heeft Van der Lee zich 
in de transportmarkt goed kunnen 
handhaven en zelfs een kleine groei 
doorgemaakt. Dit zonder gebruik te 
moeten maken van ‘goedkope’ buiten-
landse chauffeurs. Doordat wij voort-
durend onze kwaliteit, veiligheid en 
service op een hoog niveau houden, 
blijven wij in de logistieke dienstverle-
ning een belangrijke partner in bin-
nen- en buitenland voor het transport 
van gevaarlijke en ongevaarlijke goe-
deren in bulk. De volledige integratie 
van ons boordcomputersysteem 
draagt aan dit resultaat absoluut bij. 
Opdrachtgevers en overheden eisen 

nu eenmaal dat ze steeds meer en 
vaker uitgebreide gegevens direct ont-
vangen.
Los van deze positieve ontwikkelingen 
constateren wij helaas wel dat het weg-
vervoer voortdurend als een melkkoe 
wordt gebruikt. Denk aan alle tolheffin-
gen, de geplande Ecotax in Frankrijk, 
accijnsverhoging(en) voor dieselolie in 
Nederland, et cetera. Als het zo door-
gaat, hangen bovendien onze cabines 
straks vol met tolkastjes. Andere trans-
portsectoren, zoals het spoor en de 
scheepvaart, worden hierbij vaak ont-
zien en/of relatief minder belast. 
Onderscheid in concurrentievoorwaar-
den is het oneerlijke gevolg. 
Wat er ook het komende jaar op ons 
pad gaat komen, wegvervoer blijft 
noodzakelijk om de economie op 
gang te houden. Dat is binnen ons 
familiebedrijf al sinds 1919 onze vaste 
overtuiging. Een permanent goede 
ondersteuning door een brancheorga-
nisatie als het VHCP is hierbij voor 
ons ook onontbeerlijk.”

Transport blijft motor economie

“Geen tussenweg!”

Ruud van den Berg, commercieel direc-
teur bij Necarbo, is niet ontevreden over 
2013, ook al was het net als bij iedereen 
een lastig jaar: “Het merendeel van onze 
activiteiten ligt namelijk bij de coating-, 
plastic- en bouwindustrie; sectoren 
waarin het lastig gaat. Desondanks heb-
ben wij veel kunnen investeren in de toe-
komst van het bedrijf. Zo zijn we halver-
wege 2012 onderdeel geworden van de 
Salic-Alcan Group, een Franse distribu-
teur. Door deze aansluiting hebben we 
onze positie op de markt verder kunnen 
versterken. Bovendien maakte deze 
samenwerking het mogelijk om halver-
wege vorig jaar een nieuw laboratorium 
te openen in Beverwijk. Hier bieden we 
vooral ondersteuning aan bij applicaties 
van onze producten in de coating-, 
bouw- en industriesector. Het mooie 
daarbij is dat we voor dit bedrijfsonder-
deel een erkend leerbedrijf zijn gewor-
den. Dankzij dit predikaat zijn we geau-
toriseerd om stagiaires wegwijs te 
maken in wat de chemische sector zoal 
te bieden heeft. Hiermee proberen we 
nieuw talent te interesseren voor de che-
mie, want dat blijft hard nodig.” 

Ruud van den Berg vervolgt over 2014: 
“De huidige crisis zal nog wel even aan-
houden, maar toch ben ik optimistisch 
gestemd. Als Necarbo staan we namelijk 
aan de basis van een aantal nieuwe acti-
viteiten, waarvan we veel verwachten. 
Daarnaast blijven ook de inzet en advie-
zen van het VHCP voor ons essentieel, 
zoals voor het REACH-dossier. Ik ben 
sowieso van mening dat het VHCP voor 
onze sector een goede rol kan blijven 
spelen. Verder blijven wij de ambities 
voor het Responsible Care-programma 
en Veiligheid Voorop omarmen. En niet 
voor niets, want wij willen onze zaken 
als chemiebedrijf gewoon goed doen. 
Een tussenweg is er voor ons niet!”

Voorzitter Willem Augustinus pleit ook op de nieuwjaarsreceptie van 13 januari 2014 
aan het Lange Voorhout in Den Haag voor investeren in samen optrekken! 
Terugkijkend is er dankzij die gezamenlijke daadkracht veel met elkaar bereikt. Hoe 
kijken de leden terug op 2013 en naar de toekomst van de eigen praktijken? Dit keer 
Van der Lee, Necarbo, Aako en ECEM over hun ervaringen en verwachtingen. 

VHCP: klinkt op 2014!
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Net als bij vele VHCP-leden stond bij 
Aako REACH hoog op de agenda. 
REACH-manager Suryn de Jager: 
“Binnen Aako hebben we sowieso jaar 
in jaar uit veel aandacht voor milieu en 
veiligheid. Ook in 2013 stond bijvoor-
beeld REACH, dat ambitieuze doelstel-
lingen in zich heeft, voor ons centraal. 
Enerzijds de ambitie om de veiligheid 
van mens en milieu te waarborgen en 
anderzijds het behouden van concur-
rentievoordeel voor de industrie. Als 
representant van het MKB hebben wij 
niet mogen ervaren dat dit laatste het 
geval is. Vooral onze leveranciers bui-
ten de EU zien REACH als een obsta-
kel qua tijd en geld. Wel heeft de 
Europese stoffenwetgeving wereldwijd 
een beweging ingezet naar een betere 
regulering van chemische stoffen. 
Naast het tevredenstellen van de 
inspectie richten wij ons vooral op het 
waarmaken van de eerste doelstelling 

van REACH. Voor ons betekent dit dat 
een door ons afgegeven e-SDS de klant 
in staat moet stellen om de veiligheid 
van mens en milieu effectief in de 
praktijk te waarborgen. Maar, iedereen 
die daarmee te maken heeft, weet dat 
er nu nog een ‘Grand Canyon’ ligt tus-
sen de informatie in een REACH-
registratiedossier en de vertaling van 
deze gegevens naar veiliger omstan-
digheden. We moeten daarom op korte 
termijn door intensieve samenwerking 
tussen ECHA, nationale overheden, 
brancheorganisaties en industrie die 
kloof zien te overbruggen.”

Managing director Harry van Zuuk ver-
volgt: “Ondanks de REACH-

uitdagingen heeft Aako sinds 2008 een 
sterke inkomstengroei gerealiseerd. De 
afgelopen twee jaar zien we wel een 
dalende vraag, mede door de economi-
sche crisis, waardoor marges onder 
druk komen te staan. Gelukkig kennen 
wij verschillende eindmarkten die niet 
in echt zwaar weer zitten. Daarnaast 
ontwikkelt zich een aantal markten erg 
positief voor Aako, zoals die van de 
suncare. Zachtjesaan lijkt het erop dat 
de consument weer meer vertrouwen 
krijgt. Dat is een eerste indicator voor 
meer productie. En omdat ‘Chemie 
overal is’ hopen we dat ook de eind-
markten van Aako daarvan hun graan-
tje meepikken!”

President Barend Barendse van ECEM 
tot slot: “ECEM heeft een zeer goed 
jaar achter de rug. Wij hebben namelijk 
een groei gerealiseerd van twaalf pro-
cent ten opzichte van 2012. Deze groei 
is niet alleen direct gerelateerd aan de 
uitbreiding van ons productenportfo-
lio, maar ook aan onze sterke verkoop-
toename in de opkomende markten via 
onze eigen kantoren in onder meer 
Brazilië en Japan. Ook was ECEM met 
een sterke delegatie aanwezig op de 
European Coatingshow in Nürnberg, 
waar we onze nieuwe producten en 
vertegenwoordigingen konden presen-
teren. Daarnaast nam ECEM Brazil in 
2013 voor de eerste keer deel aan de 
Braziliaanse coatingshow, de 
ABRAFATI. Op dit internationale congres 
van leveranciers aan de coatingindu-
strie, hebben we naast onze vertegen-
woordigingen voor de Braziliaanse 

markt, ook ons vergrote portfolio aan 
lokale voorraden gepresenteerd. Nog 
een positieve ontwikkeling is het feit 
dat ECEM Brazil vorig jaar de ongeli-
miteerde importvergunning van de 
overheid heeft verworven. Hierdoor 
konden wij onze voorraden van zowel 
acrylmonomeren als speciale produc-
ten in Brazilië aanzienlijk uitbreiden.

Verder zijn we ook druk geweest met 
de Europese wetgeving REACH. Het 
afgelopen jaar hebben we daarvoor 
nauw samengewerkt met het VHCP, 
zowel voor de productenregistratie als 
voor de interpretatie van deze ingewik-
kelde regelgeving. Inmiddels hebben 
we voor al onze strategische producten 
en specialiteiten een eigen REACH-
registratie. Los van al deze ontwikkelin-
gen groeide ons hoofdkantoor in 
Nederland uit zijn jasje. Vandaar dat 

we in december 2013 een eigen com-
pleet gerenoveerd kantoorpand betrok-
ken aan de Hogehilweg 18 in 
Amsterdam Zuid-Oost. Deze investe-
ring is nodig om in de groei van onze 
onderneming te kunnen voorzien. Op 
deze moderne locatie hebben we nu 
alle ruimte voor de hard benodigde 
nieuwe medewerkers, waardoor we 
invulling kunnen geven aan die ambitie 
om te groeien!”

Kloof
overbruggen

Ambitie om te groeien!
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“Keyser & Mackay, dat een van de eerste leden van het VHCP 
is, kent een oude traditie van verantwoordelijkheid nemen. 
Wij hebben in het verleden regelmatig bestuursleden aange-
leverd. In dat kader ben ik ook gevraagd om toe te treden. 
Toen ik daarbij ook nog de vraag kreeg of ik voorzitter wilde 
worden als opvolger van Piet van der Slikke, heb ik volmondig 
ja gezegd. Bij uitstek kun je vanuit die functie meer de richting 
en het beleid van het VHCP bepalen. Bovendien vind ik het 
een hele eer om dit te mogen doen”, licht Willem Augustinus 
zijn besluit om zitting te nemen in het bestuur toe. 

Representativiteit de basis 
“Sowieso zijn we als brancheorganisatie heel belangrijk voor 
onze leden”, vervolgt Willem Augustinus. “Voor het VHCP 
vormt daarbij een goede vertegenwoordiging van de sector de 
basis. Wil je daarbij een vuist kunnen maken en professioneel 
voor de dag blijven komen, dan moet je samen willen optrek-
ken. We constateren echter dat het huidige ledenbestand te 
lijden heeft van de voortdurende consolidatie. Overigens, 
consolidatie hoeft geen probleem te vormen, maar dan moe-
ten de grotere bedrijven wel meegroeien in hun verantwoor-
delijkheid. Ook de economische crisis maakt dat er wordt 
bezuinigd op kosten, terwijl iedereen in de branche juist 
gebaat is bij participatie. Bovendien samen optrekken, is wat 
er van ons wordt gevraagd. Dat bleek ook tijdens de lezing 
van dr. Els van Schie van de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) op de lunchbijeenkomst van vorig jaar.”  

Verantwoordelijkheid nemen
De nieuwe voorzitter ziet nog meer kansen om te groeien: 

“We moeten actief en zichtbaar zijn. Dat gebeurt nu ook al, 
maar dat kan nog proactiever. Ook aan andere stakeholders 
moeten we tegenwoordig laten zien dat we een goede, 
betrouwbare partij zijn. Denk maar aan ketenpartners, zoals 
opslaghouders en producenten. Alle VHCP-leden zouden zich 
vooral moeten onderscheiden doordat ze een partij zijn die 
verantwoordelijkheid in de keten neemt. In zijn algemeenheid 
moet daartoe meer worden samengewerkt. Uiteraard met de 
ketenpartners, maar ook met toezichthoudende instanties en 
overheden op nationaal en Europees niveau. Voor dat laatste 
is het bijvoorbeeld goed om nog meer samen te werken met 
Europese belangenorganisaties, zoals Fecc. 

Een nationale en betrokken brancheorganisatie als het VHCP 
is en blijft voor onze sector dan ook van groot belang. 
Niettemin, als we de standaard van een betrokken organisatie 
willen blijven houden, dan zijn ook extra middelen nodig. 
Iedereen in deze sector zou daarbij zijn verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Vergeet ook niet, met het VHCP hebben we 
al meermalen bewezen dat we de overheid kunnen overtuigen 
van onze standpunten, zoals met Veiligheid Voorop. Wanneer 
er iets misgaat, is de reflex altijd meer regels en dat moet je 
als branche niet willen afwachten. Niet alleen het VHCP, maar 
ook de leden zelf hebben daarom continu als taak ervoor te 
zorgen dat we nog meer gezien worden. Voortdurend aanto-
nen dat we in staat zijn om goed voor onszelf te zorgen en 
uiteraard voor de maatschappij waarin we werken. Het is 
helaas onvermijdelijk dat er wel eens iets misgaat, maar met 
een sterke brancheorganisatie kunnen we laten zien dat wij 
onze zaken goed op orde hebben en houden.”

Het nemen van verantwoordelijkheid binnen 
de chemische distributiebranche vraagt om een 
gezamenlijke inzet. Deze inzet levert het VHCP 

als dé brancheorganisatie voor deze sector op tal 
van manieren, zoals binnen het bestuur. Tijdens 

de algemene ledenvergadering in mei 2013 
werd Willem Augustinus, beherend vennoot van 

Keyser & Mackay, benoemd tot voorzitter van het 
VHCP. Wat zijn voor hem belangrijke agendapun-

ten en waarom ambieert hij deze functie?

Koersen op 
meer

zichtbaarheid

“Participeren
loont!”
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De coördinator van het Platform Biociden, Frank Hes, vertelt: 
“Een van de doelen is het op de markt brengen van biociden 
binnen de Europese Unie te harmoniseren. Weliswaar geldt 
sinds de verordening van kracht is op papier voor alle 
EU-lidstaten hetzelfde biocidenregime, maar van een gelijk 
speelveld is nog allerminst sprake. Voorlopig geldt er name-
lijk voor heel wat biociden een overgangsregime. Dit houdt in 
dat zolang niet alle bestaande (en verdedigde) werkzame 
stoffen beoordeeld en Europees zijn goedgekeurd, nog de 
nationale regels blijven gelden. Voor nieuwe (niet eerder ver-
dedigde) werkzame stoffen geldt de verordening wel in volle 
omvang. Hiervoor kunnen geleidelijk aan Unietoelatingen 
worden verkregen, die gelden voor de hele Europese markt. 
Een kostbare aangelegenheid, maar men kan ook voor een 
andere weg kiezen. De verwachting is dat vooral ondernemin-
gen binnen het MKB gaan kiezen voor een Europese goedkeu-
ring (van de werkzame stof), gevolgd door het aanvragen van 
een nationale toelating in één lidstaat. Aansluitend kan men 
dan redelijk eenvoudig – met een beroep op wederzijdse 
erkenning – in een aantal andere lidstaten ook een toelating 
verkrijgen. Of dit in de praktijk goed uitpakt, moet gaan blij-
ken. In ieder geval regelt de verordening dat in alle lidstaten 
de procedures gelijk worden. En dat is winst!” 

Bescherming van mens en milieu
Naast het doel om de werking van de Europese markt voor 
biociden te verbeteren, zet de nieuwe Biocidenverordening 
ook in op een hoge mate van bescherming van mens en 
milieu. Zo moeten voortaan al dan niet geïmporteerde voor-
werpen die met biociden zijn behandeld, de zogenoemde 
treated articles, passend worden geëtiketteerd. Frank Hes 
vervolgt: "Ook voor het toepassen van deze biociden geldt 
dat ze Europees moeten zijn goedgekeurd. Vandaar dat de 
overheid een grote voorlichtingscampagne is gestart om 
bedrijven die hierin handelen bewust te maken van die 
nieuwe verantwoordelijkheid. Hierbij kan men dus als 

leverancier van biociden – net als onder REACH – vragen 
tegemoet zien van afnemers. De Inspectie Leefomgeving en 
Transport controleert al bedrijven waar men treated articles 
verwacht aan te treffen, maar zal vooralsnog niet zo zeer 
handhavend als wel voorlichtend optreden.”
 
Positieve bijdrage
Inmiddels is door het van kracht worden van de Europese 
verordening ook in Nederland een wijziging doorgevoerd in 
de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. “Voor de 
Nederlandse praktijk is het overigens erg belangrijk dat afge-
leide toelatingen mogelijk blijven voor biociden op basis van 
werkzame stoffen waarvan de Europese beoordeling nog niet 

Het Platform Biociden, waaraan ook het VHCP 
deelneemt, startte in 2013 een charmeoffen-
sief door een factsheet te publiceren over nut 
en noodzaak van Biociden. Onbekend, maakt 
immers onbemind, terwijl deze groep chemica-
liën onlosmakelijk verbonden zijn met veiligheid 
en bescherming voor ons dagelijks leven. Ook 
de op 1 september 2013 ingevoerde Europese 
Biocidenverordening komt in deze publicatie aan 
bod. Wat zijn de belangrijkste doelstellingen bin-
nen deze verordening?  

Harmonisatie en communicatie
Biociden in de praktijk

is afgerond”, benadrukt Frank Hes. “Verder is het zo dat het 
ECHA, dat ook een regierol heeft in REACH, voor het uitwis-
selen van gegevens en informatie, inclusief de beoordeling 
van ingediende dossiers, deze rol heeft gekregen. In ieder 
geval maakt de nieuwe verordening duidelijk dat...

communicatie in de keten en het nog meer nemen 
van de eigen verantwoordelijkheid ook voor deze 
groep chemische stoffen bepalend zal zijn...

om daarin te kunnen blijven handelen. De verordening legt 
niet voor niets alle lidstaten de verplichting op om het grote 
publiek te informeren over de risico’s en voordelen van bio-
ciden. Vandaar dat we binnen het Platform Biociden een 
eigen factsheet hebben opgesteld. Hiermee willen we vooral 
laten zien welke positieve bijdrage biociden leveren aan de 
kwaliteit van ons dagelijks leven.”    



13Nieuw bestuurslid

“Als bedrijf vinden wij het belangrijk om met ons lidmaat-
schap het werk van het VHCP te ondersteunen. Daarnaast is 
mijn standpunt dat het goed is om persoonlijk een bijdrage te 
leveren, zoals dit kan binnen het bestuur. In het verleden heb-
ben wij al eerder een bestuurslid aangedragen en afgelopen 
jaar was het een goed moment om dit weer te doen. Hiermee 
kunnen wij meedenken en meewerken aan de toekomst van 
het platform dat het VHCP is en wil blijven, en daarin onze 
kennis delen”, aldus Jacques van Lindonk, die ook al langer 
actief is als mede-organisator van het jaarlijkse Social Event. 

Positie zekerstellen
Vooral het zekerstellen van de positie die het VHCP heeft als 
landelijke organisatie en platform dat wordt gehoord door 
de overheid, staat binnen het bestuur centraal. Hoe wordt 
daaraan gewerkt? “Als bestuurslid blijf ik, net als andere 
bestuursleden, de functie en toegevoegde waarde van het 
VHCP promoten. Verder kijken we met elkaar hoe we de 
bestaande contributiestructuur kunnen aanpassen om de 
kerntaken van het VHCP goed te kunnen blijven doen. We 
worden keer op keer door de overheid, die steeds efficiënter 
wil werken, gewaardeerd als een serieuze gesprekspartner.

“De stakeholders zien ons als een representatieve 
organisatie en die reputatie willen we zekerstellen 
voor de toekomst.” 

Betrokken zijn
Lid zijn van het VHCP toont volgens de nieuwe bestuurder 
vooral aan dat je betrokken bent bij alles wat zich in de sector 
afspeelt. Jacques van Lindonk benadrukt: “Als een bedrijf 
denkt ‘ik regel mijn zaken zelf wel’, dan kan het soms gebeu-
ren dat men toch iets over het hoofd ziet. De juridische kos-
ten die daaruit kunnen voortvloeien, staan niet in verhouding 

tot de lidmaatschapskosten bij het VHCP. Door te kiezen voor 
het VHCP investeer je niet alleen in de eigen belangen, maar 
in het collectief dat bij de overheid aan tafel zit om de belan-
gen van de sector te behartigen. Het secretariaat biedt daar-
naast een stevige ondersteuning, bijvoorbeeld voor REACH 
en Responsible Care. Ook binnen de verschillende werkgroe-
pen en commissies wordt veel werk verzet om een bijdrage te 
leveren aan onder meer veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan de 
publicaties van Goede Praktijken voor meer veiligheid op de 
werkvloer. Voor Will & Co zijn bepaalde thema’s overigens 
ook niet direct van toepassing, maar we nemen wel onze 
verantwoordelijkheid in de keten serieus. Al hebben we bij-
voorbeeld zelf geen voorraad in eigen opslaglocaties, we 
investeren wel in onderwerpen die onze ketenpartners raken. 
Kortom: niet alleen kijken naar de eigen agenda, maar naar 
het grotere geheel!” 

Meer samenwerken
“Naast het platform dat het VHCP wil zijn voor de chemi-
sche distributie in Nederland, speelt ook de internationalisa-
tie een steeds grotere rol”, vervolgt Jacques van Lindonk. 
“Het is niet eenvoudig om daarin een slag te slaan, maar 
daaraan besteden we binnen het bestuur wel voortdurend 
aandacht. Als landelijke organisatie houden we absoluut een 
functie, want regelgeving vanuit Brussel wordt op landelijk 
niveau uitgevoerd. Wel proberen we een oplossing te creë-
ren om op Europees niveau nog meer met zusterorganisa-
ties samen te werken, zoals dit al gebeurt met Fecc. Ook 
willen we binnen Nederland de samenwerking verbreden 
om kennis en expertise te kunnen delen, zoals richting 
opslagbedrijven. Samen kijken hoe vergelijkbare organisa-
ties bepaalde zaken aanpakken om ook daarmee onze posi-
tie sterk te houden voor de chemische distributie.”

Investeer in
collectief !
Een ander nieuw bestuurslid, sinds mei 2013, is 

Jacques van Lindonk (directeur Will & Co). Vanaf 

2014 is hij verantwoordelijk voor het penning-

meesterschap. Wat is zijn motivatie om het VHCP 

te ondersteunen en waar liggen kansen om met 

elkaar de representativiteit verder te versterken?
“Niet alleen kijken
naar eigen agenda!”
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“We moeten met elkaar het Responsible Care-programma van 
het VHCP nog meer als een statement positioneren om zaken 
veiliger, schoner en duurzamer te doen. Dat vraagt om een 
gezamenlijke, aantoonbare inzet van alle deelnemers. Gebeurt 
dit niet, dan kan dit zijn weerslag hebben op de totale chemi-
sche distributie. Van belang is dus dat alle leden van het VHCP 
Responsible Care serieus nemen! Alleen zo kunnen we de 
chemietrein zelf blijven besturen. Doen we dit niet, dan wor-
den zaken voor ons beslist en dat kan enorme gevolgen heb-
ben voor de sector. Kortom, mijn stellige overtuiging is dat 
Responsible Care dé manier is om zelf de regie te houden.”

Niet onbelangrijk, want Responsible Care wordt steeds 
belangrijker. Ook met de komst van het actieplan Veiligheid 
Voorop, waarin ketenverantwoordelijkheid een belangrijke 
pijler is. Het VHCP is binnen Veiligheid Voorop trekker van dit 
thema. De chemische distributie staat immers midden in de 
keten. Een speciale werkgroep heeft daartoe bijvoorbeeld ook 
een standaardchecklist ontwikkeld om te bepalen of je verant-
woord met een bepaalde partij kunt ondernemen. Maarten 
Dankloff: “Responsible Care-deelname willen we ook vanuit 
dat oogpunt nog meer promoten als kwaliteitssysteem bij 
ketenpartners die boven ons staan. We kunnen daarin een 
leidende positie innemen. Vanuit producenten worden 
immers ook steeds meer eisen gesteld en er zijn ook al ont-
wikkelingen zoals de eis dat een bedrijf SQAS (Safety and 
Quality Assessments Systems) van Cefic gebruikt. Let wel, 
fysiek contact blijft essentieel. Je kunt niet alleen afgaan op 
een SQAS, maar je moet ook terplekke kijken of de veiligheid 
op orde is. Je kunt daarbij als leverancier de andere partij 
helpen. Overigens, de meest ideale situatie zou zijn dat grote 
spelers zich laten leiden of een bedrijf lid is van het VHCP, 
want dat is een graadmeter dat zo’n bedrijf echt bij de les is.” 

vereist nog 
meer ambitie!

Responsible Care:

De nieuwe voorzitter van de Werkgroep Responsible 
Care, Maarten Dankloff (Arkema), stelt dat inves-
teren in het Responsible Care-programma nodig is 
om zelf aan het stuur te blijven. Het nemen van de 
verantwoordelijkheid in de totale keten van de che-
mische industrie en distributie is daarbij bepalend. 

Hoe wil het VHCP Responsible Care nog beter positioneren? 
“We hebben al de huidige Responsible Care-barometer. We 
kijken daarbij bijvoorbeeld of bedrijven het programma heb-
ben laten auditen door een derde partij en of men deelneemt 
aan de Klankbordgroepbijeenkomsten. Onze doelstelling is 
dat uiteindelijk iedereen binnen het VHCP een gemiddelde 
score haalt van minimaal 75% voor het totale programma! 
Hiermee kunnen we aantonen dat we het proces onder con-
trole hebben. Weliswaar is de huidige Responsible Care-
barometer als geheel een belangrijke parameter, maar deze 
tool zegt niet zoveel over de kwaliteit. Het is echt een proces-
meter. We willen daarom als werkgroep ook een systeem 
opzetten om de kwaliteit mee te kunnen meten. Een eerste 
stap daarvoor is om een Responsible Care-jaarverslag te 
schrijven. Hierin zullen we evalueren wat we het afgelopen 
jaar hebben bereikt en waar we naartoe willen. Hiermee kun-
nen we dan bijvoorbeeld ook beter anticiperen op de 
Klankbordgroepbijeenkomsten.” 

“Responsible Care is 
dé manier om zelf de 
regie te houden!”

“Iedereen naar 75%” 

Nog meer ketenverantwoordelijkheid
Een ander belangrijk agendapunt was het calamiteitenplan. 
“Natuurlijk blijft het belangrijk dat je weet hoe je onder meer 
een brand kunt blussen, maar als je levert aan bijvoorbeeld 
de voedselindustrie is het ook noodzakelijk dat je weet hoe 
te reageren op een calamiteit met een product waarin jouw 
chemicaliën zitten. Weliswaar is niet alles even gemakkelijk 
trainbaar, maar er moet wel een draaiboek zijn voor het 
geval een klant belt met een productkwaliteitsklacht. Ook 
wanneer puur en alleen distributie wordt gedaan, moet men 
zich meer dan bewust zijn van die ketenverantwoordelijk-
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heid. Neem maar van mij aan dat ook grote bedrijven eerder 
aan de bel trekken, dan dat ze intern naar een oplossing 
zoeken. Je moet dus een antwoord klaar hebben en de klant 
moet weten waar ze terechtkunnen. Als dit inhoudt dat je 
daarvoor je eigen producent moet benaderen, moet ook dit 
proces duidelijk en snel te doen zijn. Kortom, Responsible 
Care in de keten is onmisbaar.”
 
Representativiteit essentieel
Positief vindt Maarten Dankloff de nieuwe aanwas voor de 
Werkgroep Responsible Care, waarbij ook de VNCI altijd 
wordt uitgenodigd. Zo zijn in 2013 Niels Vogelzang 
(ViVoChem), Maria Almenar en Jeanette Schalk (Azelis) en 
Saskia Elvers (Univar) toegetreden tot de werkgroep. Ook de 

Wereldwijd topprioriteit 
Responsible Care & Distribution

Het VHCP is ook op Europees niveau hard bezig 

de belangen van de Nederlandse chemische dis-

tributie te dienen, zoals door deelname in de SHE- 

(Safety, Health en Environment) en de logistieke 

commissie van Fecc. Bovenal neemt het VHCP 

zijn verantwoordelijkheid voor Responsible Care 

en Responsible Distribution binnen de daarvoor 

actieve Fecc-commissies.

“Het VHCP wil samen met collega-organisaties, zoals Fecc, 
wereldwijd iedereen meenemen in het proces van 
Responsible Care (RC), want er valt nog veel winst te beha-
len op dit terrein. Vandaar dat het mondiaal op de kaart 
zetten en houden van Responsible Care en Responsible 
Distribution een topprioriteit blijft voor Fecc”, vertelt Robert 
Stuyt, die voorzitter is van zowel de ESAD Committee (de 
European Single Assessment Document is een manier voor 
grotere ondernemingen om de progressie van Responsible 
Care te meten) als de Responsible Care Committee van 
Fecc. Vanuit deze commissies vertegenwoordigt het VHCP 
ook de Nederlandse belangen binnen ICCTA (International 
Council of Chemical Trade Associations). Robert Stuyt ver-
volgt: “Ook hiermee wil het VHCP zorgen dat een verdere 
harmonisering wordt gerealiseerd op wereldniveau voor 
zowel Responsible Care als Responsible Distribution.” 

Platform een feit
Het afgelopen jaar organiseerde Fecc vier commissiebijeen-
komsten voor Responsible Care om met elkaar onder meer 
een praktijkplatform te realiseren. In dit inmiddels gereali-
seerde platform kunnen RC-coördinatoren ervaringen en 
best practices uitwisselen om samen Responsible Care in 

Europa te versterken. Ook heeft Fecc ingezet op het verder 
uitwerken van de vereisten voor de Third Party Verification. 
Robert Stuyt: “Deze externe audit is binnen het VHCP 
Responsible Care-programma al sinds 2007 een standaard-
verplichting. Hierdoor zijn we in staat onze ervaringen te 
delen en samen te kijken hoe we dit op Europees niveau 
verder kunnen ontwikkelen.”

Plannen 2014
Voor 2014 gaat Fecc een kwaliteitsmanagementprocedure 
voor het programma afronden. Ook volgt er een guidance 
document om nog meer richting te geven aan een goede 
invulling rond de verschillende programma-onderwerpen.
Ook volgen er voorbereidingen voor het RC-implementatie-
plan voor SME’s (het MKB). Robert Stuyt: “Naast deze 
inspanningen proberen we binnen Fecc het Responsible 
Care-programma nog beter te promoten richting andere 
stakeholders. Iets waaraan ook ieder VHCP-lid kan bijdra-
gen door in de keten het belang van dit programma voort-
durend onder de aandacht te brengen en aantoonbaar te 
maken waaraan men met Responsible Care concreet bij-
draagt. Kortom: be good, try better, and tell it!”

aanpak om Luc Martens namens het bestuur als linking pin 
aan te stellen, draagt volgens hem bij aan het positioneren 
van Responsible Care als managementsysteem. Wat bepaalt 
de agenda voor 2014? Maarten Dankloff: “We publiceren 
voor het eerst een Responsible Care-jaarverslag, waarvoor 
we in 2013 een proef hebben gedaan. Voor een representa-
tief beeld doe ik graag een dringende oproep aan alle bedrij-
ven om hun gegevens op tijd aan te leveren. Daarnaast 
perfectioneren we de barometer en streven we naar een 
hogere score. Ons doel daarbij is dat wij aantoonbaar laten 
zien dat we als ketenpartners de zaken serieus nemen, 
betrouwbaar zijn, verantwoordelijkheid nemen voor wat we 
op de markt brengen en over de wijze waarop we dit doen!”



trekkers daarin. “Vanuit dit project worden diverse acties 
gestart (zie kader), die zijn ondergebracht in vier verschillen-
de werkgroepen. Het VHCP stuurt vanuit het platform elke 
keer een afvaardiging. Onze taak is om daarbij de belangen te 
behartigen van de VHCP-leden. In onze optiek is het nodig 
om die belangen specifiek in de gaten te houden. Weliswaar 
is er op sommige onderdelen een overlap, maar voor de che-
mische distributie spelen veelal net weer andere zaken die 
van belang zijn om een goede invulling aan REACH te kunnen 
geven, dan voor andere ketenpartners”, vertelt Ad Koopman 
over de rol van het VHCP in dit project.

Stappenplan in de maak
Hoe geeft de chemische distributie verder vorm aan de keten-
verantwoordelijkheid die vanuit REACH wordt verwacht? 
“REACH gaat nergens anders over dan over de ketenverant-
woordelijkheid om samen veiliger te werken. Over welke 
informatie je verplicht bent door te sturen en waarvoor je als 
leverancier/producent/importeur verantwoordelijk bent. 
Weliswaar is dit gestoeld op de wetgeving, maar vanuit het 
VHCP hebben we ook met het Responsible Care-programma 
al veel gedaan om aan die verplichting invulling te geven. 
Maar REACH is, zoals een ieder inmiddels weet, enorm com-
plex. Vandaar dat we binnen het platform werken aan een 
stappenplan richting 2018. Voor nu hebben we de eerste 
opzet geschreven en zijn we het plan verder aan het verfijnen. 
Daarnaast gaan we kijken of we in de werkgroep Informatie-
voorziening dit stappenplan kunnen inbrengen, of dat we een 
en ander op elkaar kunnen afstemmen om zo in de totale 
keten een eenduidig stappenplan te ontwikkelen. Het zal 
sowieso een document worden dat in beweging blijft, waar-
aan steeds – als dit nodig blijkt – stappen kunnen worden 
toegevoegd. Op die manier proberen we de VHCP-leden een 
handvat te bieden om zich voor te bereiden op de volgende 
registratieronde.”

Toegevoegde waarde platform
Wat maakt het Platform REACH zo waardevol voor de leden 

“Ons doel is om het platform een toegankelijk klankbord te 
laten zijn voor alle VHCP-leden die met de Europese stoffen-
wetgeving REACH te maken hebben. Ook als men gewoon 
een keer wil komen luisteren wat andere leden voor ervarin-
gen hebben met deze ingewikkelde wetgeving, is men wel-
kom! Tijdens de bijeenkomsten kan vervolgens iedereen op 
bepaalde onderdelen zijn of haar interpretatie(s) delen. 
Kortom, alle kennis is welkom, zodat we die samen kunnen 
inzetten voor een juiste aanloop naar de volgende registratie-
ronde voor REACH in 2018”, is zijn oproep voor nog meer 
deelnemers. 

Meer dan een vraagbaak
Ad Koopman vervolgt: “Het Platform REACH is overigens 
tweeledig. Enerzijds dient het vooral als een vraagbaak voor 
de VHCP-leden. We proberen vervolgens met elkaar aanbeve-
lingen te formuleren en best practices vast te leggen. Op 
basis van bijvoorbeeld resultaten naar aanleiding van inspec-
ties van toezichthouders.

Al die kennis is richting de volgende registratieronde 
in 2018 essentieel!

Weliswaar lukt het ons nooit om alles te behappen, want 
REACH is en blijft enorm complex. Toch willen we proberen 
richting 2017 een aantal stappen helder in kaart te brengen. 
Anderzijds willen we ons richten op beleid en strategie, want 
het onderzoeksrapport van Panteia en IVAM naar de impact 
van REACH op het MKB, laat geen onduidelijkheid bestaan; 
die impact is enorm!”

Specifieke behartiging chemische distributie
Als reactie op dit onderzoeksrapport heeft staatssecretaris 
Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM) beloofd om 
aan de concrete pijnpunten voor het MKB iets te gaan doen. 
Hiervoor is een Project Kosten REACH voor het MKB gestart. 
Zeg maar, het Veiligheid Voorop van REACH. Het ministerie 
van IenM en de ondernemersorganisatie VNO-NCW zijn de 
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In 2013 is het VHCP gestart met een eigen REACH-platform, dat inmiddels mag rekenen op 
een vaste club van ongeveer twaalf participanten. Voorzitter Ad Koopman (RodaChem): “Iedere 
keer komen er meer deelnemers bij. Hoe meer bedrijven in het platform participeren, hoe meer 
we van elkaar kunnen leren!”

Platform REACH:
groeiend succes!



Overigens, deze instantie vindt ons initiatief voor een eigen 
Platform REACH zeer vooruitstrevend. Op onze bijeenkomst 
op 12 februari 2014 is een delegatie van de REACH-helpdesk 
op bezoek geweest om samen te discussiëren over de ver-
schillende praktische vraagstukken. Binnen ons platform had-
den wij namelijk veel vraagtekens bij bepaalde antwoorden 
die vanuit de helpdesk van de overheid worden gegeven. 
Verder is vooral gesproken over de relatie tussen de REACH-
helpdesk en het VHCP. Omdat de REACH-helpdesk zelf heeft 
geconstateerd dat de casusvragen waar het platform niet uit-
komt, echt ingewikkeld zijn, is door hen toegezegd aan derge-
lijke vragen een intensievere, meer interactieve begeleiding te 
geven. Inmiddels zijn we dus weer een stap dichter bij elkaar 
gekomen.”

Internationaal
Ook internationaal blijft het VHCP REACH op de voet volgen. 
Dat we als Nederland vooruitstrevend zijn in het nemen van 
actie richting de volgende registratieverplichting voor REACH 
en de wijze waarop we dit doen, bleek volgens Ad Koopman 
ook tijdens een bijeenkomst van ECHA in Brussel over 
REACH en het MKB. De voorzitter van het Platform REACH 
waarschuwt tot slot: “Let wel, achterover leunen is ook nu niet 
de oplossing. Eenmaal 2017 is het te laat om na te denken 
over hoe met de volgende REACH-verplichting aan de slag te 
gaan. Vandaar dat het VHCP iedereen uitnodigt om samen 
kennis te delen in dit eigen platform en gezamenlijk toe te 
werken naar 2018!”

van het VHCP? “Naast onze beleidsmatige en praktische 
inspanningen, richten we ons binnen het platform ook op 
verschillende praktijkvragen. We concluderen dan niet van ‘zo 
moet je het doen’, maar we proberen met elkaar bouwstenen 
te ontwikkelen, die handig kunnen zijn om aan te tonen dat 
men bepaalde REACH-verplichtingen naar beste kunnen heeft 
ingevuld. Het zijn dus nooit sluitende antwoorden, want dit is 
vrijwel onmogelijk en zelfs door de overheid en toezichthou-
ders niet altijd te geven.”

De vragen over REACH kunnen worden ingediend bij het 
VHCP-secretariaat en deze worden vervolgens geanonimi-
seerd. Pas daarna komen ze aan bod in het platform. Ad 
Koopman vervolgt: “Per bijeenkomst behandelen we een 
aantal vragen tijdens een ‘tour de table’. We proberen daarbij 
steeds vaker te antwoorden vanuit een wettekst, een guidance 
document of vanuit ervaringen met controles c.q. bevindingen 
van toezichthouders. Al die informatie proberen we steeds 
samen te brengen, zodat VHCP-leden onze aanbevelingen 
kunnen gebruiken als bouwstenen en om aan te kunnen 
tonen dat men goed doordacht met REACH aan de slag is.” 

Vooruitstrevend initiatief !
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het platform rich-
ting 2018? “We gaan met name het stappenplan verder per-
fectioneren. Daarnaast proberen we steeds aan tafel te zitten 
bij de verschillende werkgroepen van het Project Kosten 
REACH voor het MKB. Ook willen we in gesprek blijven met 
andere partijen, zoals de REACH-helpdesk van het RIVM. 
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De vier werkgroepen Project Kosten REACH MKB

n Informatievoorziening: verbetering van de communicatie over de verplichtingen en over de beschikbare vormen van ondersteuning.

n Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s): verbetering praktische toepasbaarheid VIB’s.

n Kosten gezamenlijke registratie: afspraken bedrijfsleven om gezamenlijke registratiekosten te verlagen.

n Vereenvoudiging: afspraken met ECHA en de Europese Commissie over verbeteringen die op hun terreinen mogelijk zijn.
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“Leiderschap vind ik het belangrijkste onderwerp, omdat dit 
actiepunt alles overkoepelt. Het gedrag van het management 
is immers bepalend voor wat de werknemers doen en laten. 
Wanneer we het hebben over ketenverantwoordelijkheid, 
spreek ik liever over ketensamenwerking. Het woord verant-
woordelijkheid suggereert dat je samen verantwoordelijk bent 
op het punt van overdracht van producten of diensten, maar 
dat werkt juist verwarrend.
Laat het duidelijk zijn: alleen het bedrijf zelf is verantwoorde-
lijk voor zijn eigen veiligheid; dat kan een klant, leverancier of 
de overheid niet overnemen.
Dat neemt niet weg dat er op het grensvlak duidelijkheid 
moet bestaan wie nu waarvoor verantwoordelijk is. Als wij bij 
Shell bijvoorbeeld een product aan een van onze klanten ver-
kopen en het product gaan afleveren, dan kijken we vooraf bij 
die klant of de tank waarin het wordt afgeleverd groot genoeg 
is, en of de afvulpunten in goede conditie zijn. De chauffeur 
moet er zeker van zijn dat de koppeling tussen de auto en de 
tank niet gaat lekken, en dat al het product dat in de tankauto 
zit ook in de tank past. De afspraak is vervolgens dat ons 
product alleen in de desbetreffende tank mag worden gelost.” 

Consequent zijn
Veilig werken in de keten betekent, volgens Annemarie van 
der Rest, vooral dat je consequent moet zijn en de discipline 
moet hebben om je aan de afspraken te houden. “Zo hebben 
wij met klanten afgesproken dat onze chauffeurs geen mon-
sters meer mogen nemen bij een productlevering. Er werd 
namelijk nogal eens gemorst. Een monster wordt door ons 

Shell Nederland 
over de praktijk

Een van de belangrijkste actiepunten uit 

Veiligheid Voorop is ketenverantwoordelijkheid. 

Een onderwerp dat de chemische industrie en 

distributie met elkaar naar een hoger plan willen 

tillen. Uiteraard ook Shell Nederland. Een belang-

rijke ketenpartner die vanuit zijn positie midden 

in de keten staat. Hoe ziet Annemarie van der 

Rest, manager Veiligheid Gezondheid en Milieu 

(VGM), die verantwoordelijkheid en wat vereist 

dit in de praktijk?

standaard genomen bij het beladen van een product in de 
tankauto, goed verpakt, en door de chauffeur meegenomen 
naar de klant. In het begin hadden klanten het daarmee moei-
lijk, maar als je uitlegt waarom je dit soort maatregelen 
neemt, dan ontstaat er begrip en medewerking”, is haar erva-
ring uit de praktijk. 

Leren van elkaar
Wat zou helpen om die ketensamenwerking als totale branche 
goed vorm te geven? “Ik denk dat het belangrijk is dat bedrij-
ven van elkaar leren. Medewerkers vinden het niet leuk om 
fouten te maken of een incident te hebben, want het oprui-
men kost veel extra tijd en geld. Je moet ervan uitgaan dat de 
medewerkers hun baan goed en veilig willen uitvoeren, en dat 
ze trots zijn op wat ze presteren. Daar moet je ze af en toe 
mee helpen, door bijvoorbeeld met elkaar best practices of 
het leren van incidenten te delen, of door goede ideeën voor 
veiligheid te belonen. Wij hanteren sowieso het motto: ‘hier 
werk je veilig, of hier werk je niet’, dat vereist van iedereen focus 
en discipline.” 

Nog praktische tips? “Aarzel niet om over veiligheid te praten 
met klanten of leveranciers. Nodig bijvoorbeeld als VHCP 
eens toezichthouders uit om te praten over wat zij ervaren bij 
de leden. Ga als bedrijf vooral ook eens met de klant of de 
leverancier naar de werkvloer. Als het beeld wat je daar aan-
treft positief is, dan weet je dat daar ook veilig en efficiënt 
wordt gewerkt. En met zo’n klant of leverancier wil je graag 
samenwerken!”

Veiligheid Voorop

“Betrokken leiderschap 
overkoepelt alles!”
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Initiatieven 
voor veiligheid

Naast alle actiepunten van Veiligheid Voorop, 

die VNO-NCW, VNCI, VNPI, VHCP, VOTOB, 

Profion, VOMI, NVDO en VVVF voortvarend 

oppakken, zijn er ook andere initiatieven die bij-

dragen aan meer veiligheid in de keten. Zo pre-

senteerde de Vereniging van Onafhankelijke Tank 

Opslagbedrijven (VOTOB) op de drukbezochte 

Veiligheidsdag in november 2013 een eigen 

Veiligheidsplan. 

Sandra de Bont, directeur van VOTOB, over de aanleiding van 
dit initiatief: “Ik begon bij VOTOB in augustus 2012 en net 
daarvoor had Odfjell zichzelf stilgelegd. Er werd ons gevraagd 
of wij wisten wat er bij dit VOTOB-lid aan de hand was en hoe 
het met de veiligheid was gesteld bij onze andere leden. 
Eigenlijk konden we daarop geen duidelijk antwoord geven. 
We zijn toen direct gestart met het VOTOB Veiligheidsplan, 
waarvan de Self Assessment Tool de kern vormt.” 

Inzicht in veiligheid
Wat houdt het in? “Het VOTOB Veiligheidsplan versterkt niet 
alleen de transparantie van de leden naar het eigen bevoegd 
gezag, maar ook die van VOTOB richting bijvoorbeeld andere 
stakeholders. Verder kunnen we op basis van dit inzicht leden 
aan elkaar verbinden, zodat zij met elkaar de veiligheid kun-
nen verbeteren. Bovenal willen we hiermee aantonen wat we 
als totale brancheorganisatie doen aan veiligheid”, benadrukt 
de directeur van VOTOB. 

Drie-eenheid
Hoe worden de veiligheidsprestaties inzichtelijk? “Een belang-
rijk onderdeel binnen het Veiligheidsplan is de Self Assessment 
Tool (SAT). Hiermee kunnen we niet alleen de actuele resultaten 
helder zichtbaar maken, maar ook borgen. Ieder VOTOB-lid 
stelt vervolgens, ondanks de uitkomsten, een eigen verbeter-
plan op. Het belangrijkste is dat de SAT zich richt op hardware 
(conditie tanks, blussystemen en leidingen), software (manage-
ment- en veiligheidsbeheerssystemen) en mindware (de veilig-
heidscultuur). Je kunt die drie niet los van elkaar beoordelen.”

De praktijk is essentieel
Inmiddels hebben alle VOTOB-leden deze audit, die drie 
dagen in beslag nam, uitgevoerd. Sandra de Bont vervolgt: 
“Onder leiding van een onafhankelijke adviseur is niet alleen 
gekeken of het op papier allemaal klopt, maar bovenal is er 
gekeken naar de praktijk. Je kunt immers nog zulke goede 
procesbeheersingen hebben, maar als mensen niet weten hoe 
ze ermee moeten of kunnen werken, dan heb je niets aan al 
die investeringen.”

Kortom, een proactieve houding is onontbeerlijk om aan te 
kunnen tonen dat er serieus wordt omgegaan met veiligheid. 
Sandra de Bont tot slot: “Niemand zit te wachten op een defen-
sief antwoord als er ergens in de keten iets misgaat! Je moet als 
bedrijf en als brancheorganisatie in de chemische sector kun-
nen aantonen wat er goed gaat en waar het beter kan!” 

Veiligheid Voorop

Het succes van Veiligheid Voorop

Sandra de Bont over de Veiligheidsdag: 
“Het was goed om te zien dat zoveel 
BRZO-bedrijven gehoor gaven aan de 
uitnodiging. De zaal was zelfs ‘uitver-
kocht’. We constateren dat we met 
Veiligheid Voorop ook echt iets in gang 
hebben gezet. Het actieplan begon met 
een aantal organisaties, maar inmiddels 
volgen er steeds meer partijen die willen 
meedoen om proactief de veiligheid in de 
chemische sector te verbeteren.” 
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“De commissie publiceerde het afgelopen jaar onder meer vier 
nieuwe Goede Praktijken om de veiligheid in de chemische 
distributie te verhogen, waaronder de standaard voor koppelin-
gen”, geeft voorzitter Mari den Adel (Brenntag) van de 
Commissie Milieu & Veiligheid als voorbeeld van geboekte 
resultaten. “Ook is er een herziene, digitale versie uitgegeven 
van de brochure ‘Eerst checken, dan handelen’, die inspeelt op 
het veilig handelen met precursoren. Wel ontvangen we ook 
graag vanuit de leden terugkoppeling op de verschillende publi-
caties om deze steeds verder te verfijnen en te actualiseren.” 

Meer uniformiteit
Namens het VHCP was Mari den Adel in 2013 ook betrokken 
bij Veiligheid Voorop, zoals bij de ontwikkeling van de Self 
Assessment Questionnaire (SAQ). Een checklist die moet gaan 
bijdragen aan meer inzicht rond veiligheidsprestaties. 
Daarnaast was en is bundeling van toezicht een actueel thema. 
Mari den Adel: “Ook vanuit Veiligheid Voorop heeft het VHCP 
bij staatssecretaris Mansveld aangedrongen op een nieuwe 
koers rond toezicht en handhaving. Het plan is nu dat er zes 
gespecialiseerde RUD’s (Regionale Uitvoerings-diensten) voor 
BRZO-bedrijven komen. Wat nu al duidelijk is, is dat we daar-
mee er nog niet zijn. Nu vinden toezicht en handhaving plaats 
door inspecteurs die regionaal bekend zijn bij zo’n BRZO-
bedrijf. Straks zullen we met elkaar opnieuw moeten investeren 
om de medewerkers van de nieuwe landelijke RUD’s wegwijs te 
maken binnen de verschillende bedrijven. Blijft dat het een 
goede zaak is dat er één manier van handhaven en inspelen op 
omgevingsbesluiten volgt. Desondanks blijven er instanties die 
met een eigen regio-indeling werken, zoals de Arbeidsinspectie. 
Wellicht dat we in een later stadium met elkaar kunnen probe-
ren ook die instanties meer uniform te laten opereren. Dit alles 
draagt bij aan de veiligheid op de werkvloer, maar ook aan de 
communicatie en ketenverantwoordelijkheid.” 

De inspanningen van het VHCP worden vanuit efficiency en 
pragmatische overwegingen door de overheid steeds meer 
gewaardeerd, mede dankzij de representativiteit en deskun-
digheid van de organisatie, ervaart ook de voorzitter van de 
commissie. “Ook al kiest de overheid soms een andere weg, 
zoals met de regelgeving rond de certificering van brandbe-
strijdingssystemen. Ook dan proberen we ons als VHCP te 
profileren als een partij die deskundigheid en praktijkervarin-
gen graag deelt om met elkaar de veiligheid op de werkvloer 
te verbeteren”, aldus Mari den Adel. “Zo ook voor het overleg 

rond PGS-reeksen, waarbij we betrokken waren bij de afron-
ding van de PGS 14. Daarnaast zitten we aan tafel voor de 
PGS 31, dat gaat over opslag chemische vloeistoffen en zijn 
we zijdelings betrokken bij de PGS 34, die handelt over 
bepaalde drukapparatuur. Daarnaast blijft de PGS 15 de 
gemoederen flink bezighouden. Bij dit overleg is vooral Dré 
Mevissen (Helm Chemicals) intensief betrokken.” Op de vol-
gende pagina houdt deze vertegenwoordiger van het VHCP 
een pleidooi voor de actualisatie van PGS 15.   

In dialoog blijven  
Verder deed het ILT-rapport (Inspectie Leefomgeving en 
Transport) over de inspecties bij BRZO-bedrijven van vorig 
jaar veel stof opwaaien. Mari den Adel: “Hierin werd het feno-
meen naming & shaming toegepast, zonder dat er wederhoor 
had plaatsgevonden. Vanuit het VHCP pleiten we voor eerst 
een keer overleg, voordat men overgaat tot deze manier van 
publiceren, want dit moet met de grootste zorgvuldigheid 
worden toegepast. Nu kan een bedrijf op zo’n lijst terechtko-
men wanneer men een nee-score haalt in de rapportage van 
de ILT omdat bijvoorbeeld een bepaald document ontbreekt. 
Terwijl de oorzaak daarvan vaak ligt bij de overheid. Denk aan 
langlopende procedures waardoor een vereist document niet 
op tijd kan worden afgegeven. Dat zegt niets over de (brand)
veiligheid bij zo’n bedrijf. Ook hiervoor telt dat het goed is om 
met elkaar in dialoog te blijven!”

VHCP jaar in jaar uit op de bres voor milieu en veiligheid!
Door de gelijknamige commissie binnen het VHCP is ook in 2013 weer veel werk verzet om een goede invulling 

te geven aan milieu en veiligheid. De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), met name de PGS 15-richtlijn, 

stonden hoog op de agenda. Ook dit jaar blijft de actualisatie van de PGS 15, die gaat over het veilig opslaan van 

verpakte gevaarlijke stoffen, een zorgenkindje. Wat zijn belangrijke resultaten en ontwikkelingen?

Milieu & Veiligheid
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Doe mee!
Graag benadrukt de voorzitter in deze FOCUS dat iedereen 
die lid is van het VHCP van harte welkom is om naar de com-
missiebijeenkomsten te komen en onderwerpen aan te dra-
gen. “Hier bespreken we immers de praktijk van de meeste 
regelgeving die de chemische distributie raakt. Daarnaast 
proberen we een praktische invulling te geven aan beleidsma-
tige onderwerpen als ketenverantwoordelijkheid door bijvoor-
beeld etiketteringvraagstukken te behandelen. Voor 2014 
staat in ieder geval de afronding van de eerdergenoemde 
PGS-richtlijnen op de agenda. Ook volgen er meer Goede 
Praktijken, zoals voor het afvullen van chemicaliën. De com-
missie is daarbij gebaat bij input vanuit de praktijk. Bovendien 
kunnen en willen we waar nodig ad hoc inspelen op onder-
werpen die bepalend zijn voor alles wat met milieu en veilig-
heid te maken heeft!” 

VHCP jaar in jaar uit op de bres voor milieu en veiligheid!
Op dit moment werken meer dan dertig vertegenwoordigers 
van overheid en bedrijfsleven aan een nieuwe versie van PGS 
15. Naast de voltallige overleggroep zijn er vijf werkgroepen 
(clusters) gevormd die zich concentreren op de diverse deelge-
bieden. De belangrijkste onderwerpen zijn: (nieuwe) bescher-
mingsniveaus, brandbestrijdingssystemen, de problematiek 
rond het uitgangspuntendocument (UPD), aanverwante stof-
fen en kunststof IBC’s voor brandbare vloeistoffen. Er is poli-
tieke druk om op korte termijn tot resultaten te komen, terwijl 
de betrokken ministeries door bezuinigingen juist hun deelna-
me hebben beperkt. Het VHCP werkt hier nauw samen met de 
VNCI en de rest van de industrie en is vertegenwoordigd in de 
diverse clusters. Wat zijn de grootste zorgen op dit moment?

Dré Mevissen: “Omdat de brandweer niet (meer) binnen 
vijftien minuten inzetbaar is en geen ‘binnen aanval’ in PGS 
15-opslagen (meer) uitvoert, dreigen de mogelijkheden om 
chemicaliën zonder blussysteem op te slaan, te worden 
beperkt. PGS 15-niveau 2 opslagen worden niet meer vergund, 
waardoor opslag van ADR-klasse 3 stoffen in hoeveelheden 
groter dan tien ton zonder blussysteem niet meer mogelijk is. 
Ook worden eisen aan de brandwerendheid (WBDBO) van 
opslagen gesteld die te zwaar zijn voor de risico’s van de 
opgeslagen stoffen. De nodige investeringen staan dan ook 
niet meer in verhouding tot de risico’s die men wil beperken. 
Hierdoor ontstaat, terecht, veel frustratie bij bedrijven over 
deze regelgeving. Ook de certificering van blussystemen en 
de vijfjaarlijkse UPD-beoordeling leidt tot veel bureaucratie, 
waarbij niet de goede werking van de installatie het doel is 
maar het behalen van het certificaat. Dit leidt tot onnodige 
afkeur en onderhoud dat te veel gericht is op inspectie.
Het VHCP maakt op dit moment samen met VNCI, VVVF, 
Agrodis, NRK en VKCN voorstellen om tot betaalbare oplos-
singen te komen die de risico’s voldoende beperken en hoopt 
dat de brandweer en de rest van de overheid de moed heeft 
om hierin de juiste beslissingen te nemen. Let wel, honderd 
procent veiligheid bestaat niet!”

Goede Praktijken
“Wat in ieder geval bijdraagt aan een hoger veiligheidsniveau, 
zijn Goede Praktijken”, benadrukt Dré Mevissen. “Het VHCP 
is van mening dat het voorkomen van incidenten en brand in 
de praktijk vaak nog belangrijker is dan het bestrijden ervan. 
Sinds een aantal jaren worden daarom Goede Praktijken 
opgesteld en deze zijn terug te vinden op het VHCP-extranet. 
De meest recente Goede Praktijk gaat over het opslaan van 
kunststof IBC’s van brandbare stoffen, die hebben we inge-
bracht in cluster E van het PGS 15-overleg. Door deze praktijk 
toe te passen kan men de kans op brand aanzienlijk verklei-
nen en kan een hoger veiligheidsniveau ontstaan. Bovendien 
kunnen in bepaalde situaties kostbare repressieve maatrege-
len beperkt worden, of zelfs helemaal achterwege blijven.” 

Milieu & Veiligheid

PGS 15 is de meest gelezen PGS in 
Nederland. De laatste jaren heeft 
deze PGS geleid tot onderzoek en 
rapportages van de overheid en 
negatieve publiciteit voor de opslag-
houders van chemische stoffen. Een 
pleidooi van het PGS-front.



“Samen bepaal je de agenda!”
Responsible Care:

Hoe kijkt Harry van Baarlen terug op Responsible Care binnen 
het VHCP? “Met enthousiasme ben ik altijd voorzitter 
geweest. Samen met het VHCP en de leden heb ik tot aan 
mijn afscheid tijdens de laatste klankbordgroepbijeenkomst 
in 2013 geprobeerd om hét programma voor veiligheid, 
gezondheid, milieu, duurzame ontwikkelingen en ketenbe-
heer verder te professionaliseren. Wat ik heel belangrijk heb 
gevonden, is dat we Responsible Care uit de sfeer van vrijblij-
vendheid hebben getrokken. Met elkaar hebben we dit ver-
taald naar de verificatie door derden, de Third Party Audit, die 
stap in 2007 was voor mij een echte mijlpaal. Hierdoor moe-
ten leden aantonen dat ze ook daadwerkelijk investeren in dit 
programma. We zijn bovendien in Europa als brancheorgani-
satie de enige die deze externe verplichte audit als voorwaar-
de stelt om lid te worden van het VHCP.”

Actualiteit inspireert
“Wel zijn het vaak dezelfde VHCP-leden die investeren in tijd 
en moeite in voor Responsible Care relevante onderwerpen. 
Juist nu is gezamenlijk optrekken essentieel”, benadrukt 
Harry van Baarlen nog graag een keer. “Niet alleen door deel 

Wie denkt aan het Responsible Care-programma van het VHCP, denkt vrijwel direct aan Harry 
van Baarlen (Brenntag Europe). Hij was elf jaar lang voorzitter van de Werkgroep Responsible 
Care en ook in het bestuur nam hij gedurende zes jaar deze portefeuille voor zijn rekening. 
Loyaal aan het VHCP hamerde ook hij herhaaldelijk op het belang van samen optrekken en 
met elkaar investeren in de branche om dwingende regelgeving voor te zijn. In 2013 nam hij 
na veertig jaar afscheid van de chemische distributie, en daarmee ook van het VHCP. 
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te nemen aan de klankbordgroepbijeenkomsten, maar ook 
door actief mee te denken over actuele onderwerpen. Dit 
inspireert namelijk tot nog meer samenwerking om een 
bepaald thema op te pakken. Bovendien is er ongelofelijk veel 
kennis onder de verschillende VHCP-leden aanwezig. 
Expertise die we met elkaar moeten delen om de belangen 
van de sector goed voor het voetlicht te houden.” 

Het verschil maken
“In deze economische tijden zie je helaas dat het animo om 
bedrijven te binden aan het VHCP afneemt”, vervolgt Harry 
van Baarlen zijn pleidooi tot meer samenwerking. “Terwijl we 
elkaar juist nodig hebben om het verschil te kunnen maken in 
zowel Den Haag als in Brussel. Hoe je het ook wendt of keert, 
wanneer je als individu iets richting overheden wilt oppakken, 
dan leert de praktijk dat dit doorgaans niet bijdraagt aan een 
gedegen oplossing. We moeten daarom met elkaar laten zien 
waar we als sector voor staan, ondersteund door omzetcijfers 
en gegevens over de hoeveelheid werkgelegenheid die de 
chemische distributie als geheel te bieden heeft.”

Meer potentie
Ziet Harry van Baarlen nog meer potentie om te groeien in 
Responsible Care? “Het secretariaat pakt onderwerpen voort-
varend en professioneel op, maar ik roep bedrijven op om 
dus vooral samen op te blijven trekken. Samen bepaal je 
namelijk de agenda. Breng daarom actief thema’s in die van 
belang zijn in het licht van Responsible Care. We moeten 
vooral zelf werkzaam zijn. Zelf de goede voorbeelden geven 
en daarmee andere bedrijven in de sector motiveren. Als er 
puur wordt gefocust op kosten, als het management een lid-
maatschap gaat zien als een stelpost, dan loop je het gevaar 
dat er regels voor je worden bedacht. Bovendien is er de 
laatste jaren een grote verschuiving gaande. Was vroeger de 
overheid voor veel zaken verantwoordelijk, tegenwoordig ligt 
die verantwoordelijkheid voor een goede naleving en invulling 
van wet- en regelgeving steeds meer bij de bedrijven zelf. En 
dat vraagt om investeren, in gezamenlijk expertise delen, ini-
tiatief nemen en aantonen dat we goed bezig zijn, zoals via de 
Third Party Audit. Kortom, blijf met elkaar de ingezette koers 
voor Responsible Care met enthousiasme volhouden!”
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De ruim vijfenzeventig deelnemers kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde ontdekkingstocht door de oude stad. In 
kleine groepen werd een kijkje genomen in onder meer 
Chinatown, geflaneerd langs de Zeedijk en gesnuffeld op de 
gezellige Nieuwmarkt. En natuurlijk was er ook een privé-
rondvaart door de grachten. Een speciale vragenlijst bepaalde 
wie zich mocht rekenen tot een echte Amsterdam-kenner. 
Ook waren er onderweg proeverijen van smaakmakers van 
Amsterdamse bodem. Een oud-rechercheur van Bureau 
Warmoestraat en een enthousiaste koningin ‘Beatrix’ brach-
ten nog meer leven in de brouwerij.

Topper!
Aan het eind van de middag was het genieten van een borrel 
op het balkon van de Koninklijke Industrieele Groote Club 

met uitzicht over het Rokin en de Dam. Naast tijd om lekker 
te eten, konden ook de zangkunsten worden beoefend. De 
meeste Karaoke-liefhebbers hoorden vooral zichzelf graag 
zingen en waren niet van het podium af te slaan. Een echte 
topper bleek Robrecht de Baets met zijn (ook fysiek) perfecte 
imitatie van Mick Jagger. Voor wie bleef slapen, was er het 
Barbizon Palace om in alle rust bij te komen van dit Social 
Event. 

2014 
Op 12 en 13 september 2014 organiseren Sandra Bel, Bert 
Bos, Jacques van Lindonk, Robert Stuyt en Harry van Zuuk 
opnieuw een Social Event. Spannend wat dit keer de uitvals-
basis gaat worden. Noteer alvast de data! De aanmeldings-
brief volgt te zijner tijd via het VHCP-secretariaat.

Op stap in veelzijdige hoofdstad
Social Event 2013

Voor de deelnemers van het VHCP en de JIDC (Jongeren In de Chemie), inclusief partners, 
gingen op 6 en 7 september 2013 in Amsterdam de remmen los. 

Social Event
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