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De koers van het VHCP

Na een moeizame formatie bepalen nieu-

we verhoudingen het politieke speelveld 

in Den Haag. Wat voor consequenties dit 

heeft voor het chemische bedrijfsleven in 

Nederland druppelt mondjesmaat via 

allerlei media door. Zo blijken toezeggin-

gen namens het vorige kabinet Balkende 

IV om innovatie in de sector te stimule-

ren, en geen gekke dingen te doen, voor 

een groot deel van tafel geveegd. 

De voorzitter van de Regiegroep Chemie, 

Rein Willems, was tijdens de lunchbijeen-

komst in Woerden nog overtuigd van de 

politieke steun voor het sleutelgebied 

Chemie. Helaas ondermijnt de actualiteit die overtuiging, want onlangs maakte minis-

ter Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) bekend dat er plannen 

zijn om drastisch te bezuinigen op het innovatiebeleid, namelijk 860 miljoen euro.

Inmiddels hebben de voorzitters van de verschillende innovatieprogramma’s de 

noodklok geluid. Hopelijk zien de huidige beleidsmakers in dat de geplande bezui-

niging onder andere de ambitie om in de top-5 van de mondiale concurrentiekracht 

te komen in gevaar brengt.

Ongeacht hoe het minderheidskabinet met gedoogsteun zaken gaat (ver)kleuren, de 

koers van het VHCP blijft onverminderd: laten zien dat de sector veel te bieden heeft, 

en onder meer behoefte heeft aan meer eenduidigheid op het gebied van wetgeving. 

Of dit nu in Nederland wordt bepaald, of door de Europese Unie, het VHCP stelt zich 

jaar in jaar uit op als constructieve vertegenwoordiger voor de chemische distributie.  

Terug naar de praktijk van alle dag. De VHCP – VNCI Stoffendag in oktober bracht 

weer meer duidelijkheid over REACH, en de eerstvolgende deadline, die inmiddels is 

gepasseerd. Het VHCP is benieuwd hoe de chemische distributie de eerste registra-

tieperiode heeft doorstaan. Naast de omvangrijke Europese stoffenwetgeving was er 

veel aandacht voor het handhavingsproject ‘Chemie in Beeld’ van de Arbeidsinspectie. 

Hieruit blijkt dat vooral de industrie de blootstelling van gevaarlijke stoffen niet altijd 

goed heeft geborgd. Meer bewustzijn om bepaalde processen continu te verbeteren, 

is voor het VHCP daarom de reden om Responsible Care op de agenda’s te houden.  

In deze FOCUS leest u verder dat het goed gaat met het VHCP, mede dankzij de 

inspanningen van de vele leden, vooral binnen de Commissie Milieu & Veiligheid. 

Het feit dat het VHCP volgend jaar zijn 65-jarig jubileum viert, toont eveneens de 

daadkracht van de organisatie.  

In ieder geval is het goed om zo tegen het eind van het jaar even afstand te nemen 

van ongewisse, politieke ontwikkelingen. Tijd door te brengen met familie en vrien-

den om in 2011 weer te concentreren op onderwerpen die onder andere het imago 

van de chemie blijvend versterken. Voor nu wens ik u, mede namens het bestuur, 

prettige feestdagen. Tot in het nieuwe jaar!

Robert Stuyt
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Toelichting

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

PGS 8:  Opslag van organische peroxiden.

PGS 14:  Handboek brandbestrijdingssystemen 

  (te hanteren naast PGS 15).

PGS 31:  Overige vloeistoffen, opslag in ondergrondse 

  en bovengrondse tankinstallaties.

Meer trots 

De introductie van de gastspreker, onder andere oud-

topman van Shell Nederland en senator voor het CDA in 

de Eerste Kamer, had weinig woorden nodig. 

“Realiseer u dat u in een goed huis bent”, zo begon Rein 

Willems. Hij vervolgde: “We hebben kinderen en klein-

kinderen hard nodig om in de toekomst oplossingen te 

bieden aan problemen rond klimaat, voedsel en water. 

Ook zo nu en dan een handelaar, maar vooral chemici. U 

kunt daar ook een bijdrage aan leveren”, was zijn plei-

dooi voor meer interesse in het vak en meer trots voor 

de sector. Als gepassioneerd bètaman gaf Rein Willems, 

die tevens voorzitter is van de Regiegroep Chemie, maar 

wat graag in grote lijnen het recept om samen te komen 

tot een duurzame chemische bedrijvigheid.

Naast de leden was er veel belangstelling van potentiële 

leden. Zij konden deze middag vrijblijvend proeven van 

het VHCP. Van de dertien genodigden, maakten tien 

bedrijven gebruik van de uitnodiging. Ook al heeft deze 

ledenwerfactie nog niet tot concrete aanmeldingen 

geleid, de reacties op de kennismaking met het VHCP 

waren zeer positief. 

Voordat de dames en heren uit de chemische distributie 

het glas konden heffen, verwelkomde voorzitter Piet van 

der Slikke de aanwezigen door onder meer aan te geven 

dat het goed gaat met de chemie: “De sector staat er een 

stuk beter voor dan een jaar geleden. Zo zie je maar hoe 

snel zaken weer kunnen veranderen. Ook het VHCP 

staat er goed voor.”   

Recept voor 
duurzame bedrijvigheid
Maandag 25 oktober 2010 vond de jaarlijkse lunchbijeenkomst van het VHCP plaats op 
Kasteel Woerden. Een inspirerende locatie om samen met gastspreker Rein Willems van 
gedachten te wisselen over de toekomst van de sector. 

De chemie van samen meer…

Dat het goed gaat met het VHCP blijkt onder andere 

uit de branchebrede Hygiënecode, die dankzij de 

inzet van de Studiegroep Levensmiddelenadditieven, 

op een haar na beschikbaar is. Meer hierover leest u 

op pagina 15. 

Ook binnen de Commissie Milieu & Veiligheid leveren 

alle inspanningen goede resultaten op. Om de taken bij 

het behandelen van het grote aantal onderwerpen 

zoveel mogelijk te verdelen, is de commissie onlangs 

met drie nieuwe leden uitgebreid naar dertien leden. De 

inzet van de verschillende commissieleden heeft onder 

meer geleid tot een positieve bijdrage bij de actualisatie 

van PGS 15 en van PGS 8. Ook zal de commissie de 

belangen van de chemische distributie- en opslagbe-

drijven behartigen bij de komende actualisatie van PGS 

14 en bij het opstellen van een nieuwe PGS voor tan-

kopslag, de PGS 31. De commissie heeft zich verder bij 

het Ministerie van VROM (het huidige Ministerie van 

Infrastructuur & Milieu) kritisch opgesteld ten aanzien 

van alle ophef die is ontstaan over de controle op de 

certificering van blusinstallaties door de VROM 

Inspectie. In de volgende FOCUS meer over de laatste 

PGS-ontwikkelingen.

Weinig bèta

Opvallend was dat als antwoord op zijn vraag hoeveel 

aanwezigen bèta als studierichting hebben gevolgd, 

slechts een enkeling dit met ja kon bevestigen. “Vandaar 

dat het zo belangrijk is om het onderwijs en het onder-

nemerschap in chemie te stimuleren. Essentieel is daar-

om investeren in onderwijs en onderzoek. Aanjagen van 

nieuwe bedrijvigheid. We zijn als Nederland een mondi-

ale speler in wetenschappelijk onderzoek, dat is niet 

misselijk. Waar we niet goed in zijn, is het vermarkten 

van onze kennis. Kortom, een wetenschapper moet leren 

commercieel te denken”, luidde een van zijn adviezen.
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Achtergrond Regiegroep chemie

De regiegroep is in 2005 door de VNCI en NWO-CW (Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - Chemische Wetenschappen) 

opgericht om invulling te geven aan groei en duurzaamheid van de sector. 

Als een van de zes sleutelgebieden, die het Innovatieplatform in 2003 

benoemde, heeft het sleutelgebied Chemie grootse ambities. Zo wil men in 

tien jaar tijd de bijdrage aan het bruto binnenlands product (bbp) verdub-

belen en in 25 jaar tijd de CO2-emissies van de chemische industrie halve-

ren. Innovatie staat daarbij voorop. De regiegroep is samengesteld uit 

mensen uit het bedrijfsleven en de wetenschap die op persoonlijke titel 

participeren (zie ook www.regiegroepchemie.nl).

Chemie groeit

Het belang van de sector werd nog eens door Rein 

Willems in vogelvlucht toegelicht. Zo is na de voedings-

middelenindustrie de chemie de grootste industriële 

sector van ons land, en levert een aanzienlijke bijdrage 

aan het bbp. Verder telt Nederland 1.300 chemische 

bedrijven, die werkgelegenheid bieden aan ruim 66.000 

werknemers. Binnen de Europese Unie is de sector ver-

antwoordelijk voor 3,75 miljoen banen. De toegevoegde 

waarde ligt daarom vooral in de EU. “En chemie groeit 

snel, ook in Nederland”, aldus Rein Willems. 
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Veelbelovend

Verder constateerde Rein Willems veelbelovende ontwik-

kelingen, vooral op het gebied van specialities: “Wat zich 

ook goed ontwikkelt, is biobased technologie in plaats 

van petrochemical based. De toepassing van biomassa 

biedt veel mogelijkheden richting kleinschalige chemie. 

Wat we zien is dat een bedrijf als DSM daarin ver gevor-

derd is. Ook het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid 

krijgt steeds meer vorm, zoals met de zogenoemde 

COCI’s (Centres for Open Chemical Innovation) voor 

creatieve startende ondernemers.” Duidelijk werd dat de 

regiegroep zich concrete doelen stelt, zoals met de actie-

lijn Human Capital Agenda om onder andere het onder-

wijs aantrekkelijker te maken. Hoe de regiegroep een en 

ander vormgeeft, is terug te zien in de presentatie van 

Rein Willems ‘Chemie is overal, ook waar het niet te zien 

is’ (zie www.vhcp.nl, ledenafdeling, rubriek leden alge-

meen). 

Uitdaging

Op een vraag uit de zaal of de politiek de aanpak van de 

Regiegroep Chemie ondersteunt, antwoordde Rein 

Willems: “Zeker, het sleutelgebied is goedgekeurd, en is 

als beste sleutelgebied erkend. Met Maxime Verhagen 

hebben we ook afspraken kunnen maken over onze 

ambities. Bovendien is innovatie specifiek op de politie-

ke agenda gezet.” Rein Willems besloot zijn inleiding: 

“Wat wij als regiegroep willen is chemie samen weer op 

de kaart zetten, dan heeft u wellicht profijt van nieuwe 

bedrijvigheid. Ik daag u daarom uit om de campagne 

‘Chemie is overal’ uit te dragen.” 

Chemie is overal

De regiegroep hanteert in de uitwerking van haar businessplan 

vier innovatielijnen: materialen; biotechnologie voor specialties; 

katalyse en duurzame processen en procestechnologie. Elke 

innovatielijn kan, volgens Rein Willems, een significante bijdrage 

leveren aan de ambities zoals hiernaast genoemd. De campagne 

‘Chemie is overal’ moet daarbij de juiste ondersteuning bieden 

om met elkaar de sector nog beter te profileren. Dit imagotraject 

probeert onder meer de aandacht te vergroten bij potentiële stu-

denten, maar ook wil men mensen die in de sector werken een 

positieve impuls geven om samen het imago te verbeteren. 



Misschien dat dit een oplossing is voor het feit dat 

Nederlanders nog altijd weinig bereidheid tonen om te 

werken in de chemische industrie. Terwijl men wel aan-

zienlijk positiever is over de sector dan twee jaar gele-

den. Beide feiten blijken uit het onlangs gehouden 

Europese onderzoek naar het imago van de chemische 

industrie. De zogenoemde Pan European Survey (PES), 

een door Cefic uitgevoerd tweejaarlijks onderzoek naar 

het imago van de chemische industrie bij het grote 

publiek. (Bron: Chemie magazine, oktober 2010). 
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in memoriam 

Op 28 september 2010 is drs. Hilbert Aarsen in zijn 87e levensjaar overleden. Op 5 oktober is hij in aanwezigheid 

van diverse bekenden uit de chemie in Kralingen begraven.

Hilbert Aarsen was oprichter/eigenaar van Transmare BV. Als zodanig was hij een trouw en betrokken lid van het 

VHCP. In 1972 werd hij verkozen tot voorzitter. Die functie heeft hij gedurende tien jaar vervuld. Degenen die hem 

in die tijd hebben meegemaakt, zullen zich de econoom Hilbert Aarsen vooral herinneren van zijn doorwrochte 

jaarredes aan het begin van de algemene ledenvergaderingen (en later het dankwoord aan het slot van de 

vergaderingen). Voor zijn grote verdiensten in het belang van de chemische distributie werd Hilbert Aarsen in 

1982 tot erelid van het VHCP benoemd. Nadien was hij ook jaren betrokken bij allerlei chemische golfevenementen, 

zoals de Chemische Golfdag en de jaarlijkse ontmoeting tussen de Nederlandse en de Belgische chemie. Ook 

buiten de chemie heeft Hilbert Aarsen zijn sporen verdiend. Daarvoor ontving hij in de jaren ’80 van de vorige 

eeuw een koninklijke onderscheiding.

Het VHCP gedenkt Hilbert Aarsen met respect en dankbaarheid.

Hilbert Aarsen     1923 - 2010

PES

Het laatste woord was aan Piet van der Slikke, hij gaf 

als mogelijke aanbeveling: “Chemie heeft inderdaad 

een prominente plaats in onze maatschappij. Maar, 

voor meer interesse in chemie is het wellicht nood-

zakelijk om ook het beroep en de verdiensten aan-

trekkelijker te maken, zodat meer jongeren kiezen 

voor een bèta-opleiding.” 

Hoe participeren?

Een eerste stap is het logo van ‘Chemie is overal’ op uw 

website te plaatsen, en/of het logo van het ‘Jaar van de 

Chemie’, eventueel met links naar de desbetreffende sites 

(www.chemieisoveral.nl en www.jaarvandechemie.nl). Ook 

tijdens het Jaar van de Chemie kunt u op allerlei manieren 

participeren, zoals op 21 mei 2011 tijdens ‘De dag van de 

Chemie’. Misschien ook voor uw bedrijf het moment om 

de deuren een keer open te zetten? Voor meer informatie: 

www.dagvandechemie.nl.
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Een van de onderwerpen tijdens de Stoffendag was het 

handhavingsproject ‘Chemie in Beeld’ van de 

Arbeidsinspectie. Macco Korteweg Maris: “De boodschap 

was niet leuk, maar het verhaal werd door Diana Martens 

van de Arbeidsinspectie wel goed gebracht met aanspre-

kende praktijkvoorbeelden. Uit de resultaten van dit pro-

ject blijkt dat veel VNCI-leden de blootstelling van gevaar-

lijke stoffen niet goed hebben geborgd. Dat wil niet per 

definitie zeggen dat men het niet goed heeft geregeld, 

maar wel dat men het niet kan aantonen. Hoe het bij de 

achterban van het VHCP staat, is mij niet helemaal duide-

lijk. Ik kreeg de indruk dat daar in mindere mate is geïn-

specteerd. Bij de deelnemers herkenden veel bedrijven de 

conclusie van de inspectie. Weliswaar zaten een paar nog 

in de ontkenningsfase, maar dat kan deels te maken heb-

ben met gebrek aan kennis over dit onderwerp. Het pro-

bleem is vooral een cultuurkwestie. Van belang is dat 

bedrijven bereid zijn om opnieuw te bekijken hoe zij hun 

blootstellingsbeoordeling hebben opgezet, en of men de 

juiste prioriteiten heeft gesteld. Voor de een zal dat inhou-

den dat men het allemaal goed voor elkaar heeft, voor de 

ander kan dit betekenen dat op bepaalde arbeidsomstan-

digheden meer actie wenselijk is.”

Chique

Dirk van Well vult aan: “Het beeld dat werd geschetst, 

heeft ook mij onaangenaam verrast. Veel bedrijven, zon-

der dit inderdaad bewust te doen, leven belangrijke onder-

delen van arbeidsomstandighedenwetgeving niet goed 

na. Wat ik zeer goed vind, is dat bij de aanpak van dit 

“Blootstelling niet goed geborgd”
Stoffendag 2010

13 oktober 2010 was er weer de jaarlijkse Stoffendag van VNCI en VHCP. Ruim 120 deel-
nemers uit de chemische industrie en distributie konden in een plenaire sessie hun licht 
opsteken in de bossen van Zeist. “Een goede sfeer, niet altijd een leuke boodschap”, con-
cluderen Dirk van Well en Macco Korteweg Maris namens de VNCI. Wat waren topics? 

probleem de Arbeidsinspectie ook echt wil ondersteunen 

om samen met bedrijven zaken op orde te krijgen. Ze vul-

len dit ook in met concrete activiteiten voor verbetertrajec-

ten. Ik vind dat heel chique, dat ze voor zichzelf ook een 

duidelijke taak zien om daarin actief te begeleiden.”

Best practices

Wat verwacht beleidsmedewerker Veiligheid en Gezondheid 

Macco Korteweg Maris? “Het gaat vooral om de erken-

ning van het probleem, dat is echt een cultuuraspect dat 

in eerste instantie door het management moet worden 

opgepakt. Men moet signaleren waar het fout gaat. Het 

zijn, zoals de Arbeidsinspectie aangaf, veelal onbewuste 

overtreders. Uiteraard kun je starten met specifieke voor-

lichting te geven, maar voor nu is het belangrijk dat men 

zaken eerst erkent, dat men blanco staat tegenover de 

problematiek. Hoe dan verder de opvolging is, is weer 

afhankelijk per bedrijf. De een is wellicht te gemakzuchtig 

geweest, en heeft wel ooit een inventarisatie gedaan, maar 

weinig maatregelen getroffen. Terwijl blijkt dat de ander 

zaken wel goed op orde heeft, en houdt.” 

> “De commissie waarin ik participeer, kan profiteren van de kennis van 

de VNCI. Voor mij geldt ook dat ik meer gevoel krijg bij de downstream 

users, en daardoor ook een betere voorstelling kan maken bij de kleinere 

leden van de VNCI. Zo’n Stoffendag vind ik hét moment om weer eens 

veel leden tegelijk te ontmoeten, dat maakt het altijd leuk, en de onder-

linge sfeer was goed.”

Macco Korteweg Maris, 

beleidsmedewerker Veiligheid 

en Gezondheid, tevens lid 

van de Commissie Milieu & 

Veiligheid van het VHCP 
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Hoe verder? “In mijn optiek is het van belang dat men 

gaat inventariseren hoe de situatie is, en vervolgens kijkt 

of er maatregelen moeten worden genomen, of dat de 

bestaande maatregelen afdoende zijn”, geeft Macco 

Korteweg Maris als oplossing. “Op dit moment probeer 

ik onze leden bij elkaar te krijgen om te achterhalen waar 

het fout dreigt te gaan, of juist te signaleren waar het 

goed gaat. Met die kennis kan ik hen voorlichten om best 

practices als uitgangspunt te nemen. Daarin zijn we 

overigens heel transparant, en ik neem onze bevindin-

gen zeker mee in de Commissie Milieu & Veiligheid, 

zodat ook VHCP-leden, waar van toepassing, hiermee 

aan de slag kunnen.”

Bottleneck

Toch is de cultuuromslag bij het management niet de 

allergrootste zorg. Macco Korteweg Maris: “Een groot 

probleem is vaak het gedrag van werknemers. De zoge-

naamde ‘dirty workers’, die denken dat ze bepaalde werk-

zaamheden snel en goed kunnen zonder specifieke maat-

regelen te nemen. Men vergeet bij blootstelling dat dit een 

proces van jaren is. Problemen tonen zich niet direct, 

maar op termijn kan het goed fout gaan. Zo kan allergie 

een resultaat van bepaalde, herhaalde, ongewenste bloot-

stelling zijn. Een groter risico vormen de kankerverwek-

kende stoffen waarbij de gevolgen zich pas jaren later 

openbaren. De blootstelling op de werkvloer is dan ook 

echt een bottleneck, want dat zie je niet. Een prima oplos-

sing is een Arbeidshygiënist te laten rondkijken op de 

werkvloer, zodat hij kan vaststellen of er zich ongewenste 

werksituaties voordoen. Zo ja, dan moet uiteraard zijn 

advies opgevolgd worden op de werkvloer.” 

Zorgen om nieuwe VIB

Om de gebruiker in staat te stellen veilig en verantwoord 

met een bepaalde stof om te gaan, is er ook het 

Veiligheidsinformatieblad (VIB). Fred Kerkhof van Shell 

Chemicals Europe verzorgde een presentatie over hoe de 

nieuwe regels inzake het VIB in de praktijk zouden moe-

ten werken. “Waar wij ons zorgen over maken, en ook 

anderen in het bedrijfsleven, is dat de nieuwe regels voor 

het VIB zo stringent zijn, dat we het risico lopen dat deze 

tool niet meer geschikt is voor het beoogde doel”, aldus 

stoffendeskundige Dirk van Well. “Wat we nu zien is dat 

de informatie heel erg in detail beschikbaar moet worden 

gesteld. Hierdoor komt er een veel uitgebreider VIB, 

voor sommige toepassingen leidt dit zelfs tot een ver-

drievoudiging van de informatie.”

Slimmer communiceren

“Onze zorg is dat daardoor het juiste gebruik van het 

VIB alleen maar minder zal worden”, vervolgt Dirk van 

Well. “Vanuit de chemische industrie is veel kennis aan-

wezig, maar je moet je voorstellen dat een VIB ook 

terechtkomt bij eindgebruikers als een schoonmaakbe-

drijf. Waar wij voor pleiten, is informatie beschikbaar te 

stellen die inhoudelijk is afgestemd op een eindgebrui-

ker. Meer custom made.

Sowieso is het goed dat het VIB opnieuw tegen de ach-

tergrond van deze tijd wordt gehouden. Ook bij de intro-

ductie van het huidige VIB vonden veel downstream 

users de informatie te ingewikkeld. Daarnaast had in die 

beginjaren vrijwel niemand nog internet. Wij zouden het 

zinvol vinden als we de moderne communicatietechno-

logie meer gaan inzetten om het veilig gebruik te bevor-

deren bij afnemers. Momenteel voert de VNCI overleg 

met verschillende Nederlandse overheden over dit 

onderwerp, want wij denken dat de communicatie zeker 

slimmer, beter en toegankelijker kan. Inmiddels zijn we 

door overheden uitgedaagd om een nieuwe communica-

tiemethode te introduceren als het gaat om de verbete-

ring van arbeidsomstandigheden. Vanzelfsprekend pak-

ken we die handschoen op, maar deze activiteit vraagt 

wel om een lange adem. We hebben met een 

EU-verordening te maken, en als je dit wilt wijzigen ben 

je zo vijf tot tien jaar verder. Alleen consensus in 

Nederland is niet voldoende. Ook andere EU-staten 

moeten dit gaan inzien. Maar, wij hebben er alle vertrou-

wen in!” > “De samenwerking met het VHCP ervaren we niet alleen als prettig, het 

is ook goed om te zien wat er speelt bij de chemische distributie. Soms zijn 

dit andere problemen dan bij de industrie, maar zeker relevant in de totale 

ketencommunicatie. Samen moeten we vormgeven aan alle wettelijke ver-

plichtingen, maar ook aan Responsible Care.”

Dirk van Well
Stoffendeskundige 
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REACH na 2010?

Uiteraard passeerde REACH de revue. Leon Heezen van 

Cefic gaf een goede update van de stand van zaken. 

Duidelijk werd dat het Nederlandse bedrijfsleven heel 

erg actief is met de volgende deadline, namelijk 1 decem-

ber 2010, de registratieronde. En na 2011? Dirk van Well: 

“Bedrijven vergeten dat ook dan aandacht noodzakelijk 

blijft voor de dossiers, zoals actualisering van de stoffe-

ninformatie. Kortom, na deze datum kan het bedrijfsle-

ven niet op zijn handen gaan zitten.”

Voor nu roeien met de riemen die verplicht zijn? “Het 

feit dat je met wettelijke verplichtingen te maken hebt, 

ontslaat je niet van de verplichting om goed te commu-

niceren in de keten. Puur alleen al vanuit Responsible 

Care, maar ook REACH vereist die inzet. Je kunt als aan-

vulling op het VIB adviezen geven aan een eindgebruiker, 

bijvoorbeeld door te helpen met het opstellen van de 

zogenoemde Werkplekinstructiekaarten”, geeft Dirk van 

Well als advies.

Arbo Unie kijkt tevreden terug

Henri Heussen, senior consultant Expertise Centrum 

Toxische Stoffen Arbo Unie (www.ects.nl), die een presen-

tatie hield over oplossingen voor blootstelling aan gevaar-

lijke stoffen: “Het was een boeiende dag met veel discus-

sie over de constateringen van de Arbeidsinspectie. Zelf 

heb ik veel plezier beleefd om aan de Stoffendag mee te 

werken. Over de conclusie van de inspectie is overigens 

binnen de VNCI Werkgroep Arbeidshygiëne de nodige 

discussie geweest. Als Arbo Unie kijken wij met name naar 

het midden- en kleinbedrijf, en soms naar lokale plants 

van multinationals. Wij herkennen wel het beeld dat de 

Arbeidsinspectie heeft geschetst. Ook wij constateren dat 

er zeer grote verschillen zijn. Alhoewel we niet een totaal-

plaatje bezitten van leden van het VHCP en de VNCI, zien 

we soms wel schokkende situaties. Die zien we trouwens 

ook bij andere branches. Waar het aan ligt? Vooral aan 

cultuur, systematiek, kennis, informatie en structuur. Dat 

is voor sommige bedrijven lastig. Vandaar dat de proble-

matiek ook sterk wisselt. Als oplossing hebben wij de vei-

ligheidsladder ontwikkeld. Voor een bedrijf geldt de vraag 

hoever men op die ladder staat. Iets waarover wij graag 

meepraten. Zo kan de Arbo Unie figuurlijk gesproken een 

film maken van de werksituatie, en daarover kun je geza-

menlijk overleggen om te zien wat er beter kan. Daarna 

kun je werken aan goede oplossingen.”

www.stoffenmanager.nl

Ook hebben wij in samenwerking met TNO en BECO de 

Stoffenmanager gelanceerd om gezondheidsrisico’s snel 

in kaart te brengen en te beheersen. Deze generieke tool 

is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid ontwikkeld. Het is belangrijk dat op 

brancheniveau wordt gekeken hoe men de tool het meest 

efficiënt en effectief kan inzetten, zoals ook de VVVF 

(Vereniging van Verf- en drukinktfabrikanten) heeft 

gedaan. Deze organisatie heeft er onder meer een eigen 

database aan gekoppeld. Op die manier wordt het de 

gebruiker nog makkelijker gemaakt. Ook hebben wij con-

sultants die helpen om een en ander te implementeren, 

dat is onze kracht: zaken rond veilig werken goed op de 

rails zetten.”

Meer weten over de gratis Stoffenmanager? 

Zie ook het interview op pagina 16 met Albert Hollander (TNO). 

Bij vragen over veilige arbeidsomstandigheden is Henri Heussen graag 

bereid verder te helpen, per e-mail: henri.heussen@arbounie.nl, 

of mobiel: 06–52 50 11 96.

Henri Heussen

> “Zetten zaken goed op de rails!”
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Verdere harmonisatie

Dat REACH na 2010 geen afgesloten hoofdstuk is, bleek 

ook uit de presentatie van Arnold van der Wielen, voor-

heen werkzaam bij de directie Risicobeleid van VROM, 

en inmiddels gepensioneerd. Hij gaf als zeer ervaren 

stoffendeskundige een interessante kijk op waar het stof-

fenbeleid naar toe kan gaan. Zo schetste hij een aantal 

ontwikkelingen van buiten de Europese Unie, zoals 

‘Green Chemistry’ in Californië. “Wat we zullen gaan 

zien, is nog meer harmonisatie. Niet alleen in het kader 

van indeling en etikettering, maar ook in de beoordeling 

van chemische producten en stoffen. Ook steeds meer 

regio’s met een onderontwikkeld stoffenbeleid onderne-

men REACH-achtige initiatieven. Duidelijk werd dat we 

wereldwijd steeds meer op dit terrein naar elkaar zullen 

toegroeien”, concludeert Dirk van Well tot slot.

Voor 2011 is het plan om weer een Stoffendag te organi-

seren, want zo zal REACH waarschijnlijk nog stringentere 

eisen stellen aan blootstelling van gevaarlijke stoffen. De 

Stoffendag gemist? Op www.vhcp.nl, de ledenafdeling, 

rubriek Stoffen/REACH staan de presentaties van onder 

andere de Arbeidsinspectie en de Arbo Unie. 

Wat vonden twee VHCP-deelnemers?

Leon Smolders, veiligheidsdeskundige bij Van den Anker: 

“De dag was goed georganiseerd, en de opkomst was ver-

rassend hoog. Wat mij opviel, is dat er nog zoveel vragen 

bestaan. Weliswaar hebben wij als logistieke dienstverle-

ner niet zoveel met REACH en de nieuwe VIB-regelgeving 

te maken, maar wij willen wel onze ketenverantwoordelijk-

heid nemen. Zodanig dat wij onze eindgebruikers zo goed 

mogelijk kunnen informeren over wat er speelt. Als bedrijf 

fungeren wij als doorgeefluik, en wij willen dat onze klan-

ten weten wat voor regels van toepassing zijn. Vandaar dat 

ik aan deze dag heb deelgenomen.” 

Net als Dirk van Well (VNCI) vraagt Leon Smolders zich 

af of de nieuwe VIB-regels gaan bijdragen aan meer vei-

ligheid op de werkvloer. “Als je ziet wat er nodig is om de 

blootstellingsscenario’s op te stellen, dan constateer ik 

vooral een enorme toename in de administratieve lasten-

druk”, vervolgt hij. “Uiteindelijk zal dit ook voor ons 

bedrijf veel werk met zich meebrengen, omdat we per 

scenario moeten gaan herbeoordelen of onze gevaarsge-

gevens actueel zijn. Dit terwijl de overheid keer op keer 

aangeeft die belasting te willen verminderen. In mijn 

optiek als veiligheidsmanager denk ik dat een en ander 

betuttelend is, terwijl ieder bedrijf dat met bepaalde stof-

fen te maken heeft toch zeker zal beschikken over een 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). In samenwer-

king met de diverse autoriteiten, zoals de Arbo Unie, 

moet je het als bedrijf gewoon goed kunnen regelen. 

Kortom, heel veel werk, en weinig effect.”

Voor Luc Nonneman, technisch productmanager bij 

Necarbo was het feit dat deelnemers snel werden bijge-

praat over de laatste ontwikkelingen een waardevolle 

tijdsbesteding. “De dag vond ik heel goed georganiseerd. 

Perfect dat de gepresenteerde informatie ook direct als 

hand-out beschikbaar was. De sprekers hielden zich keu-

rig aan de tijd, waardoor er voldoende ruimte was tot het 

stellen van vragen. Sowieso een gevarieerde combinatie 

dankzij presentaties, informatiestands en de forumdis-

cussie. Voor ons is overigens vooral REACH en GHS 

(CLP) van belang. Als distributeur moeten wij weten wat 

er op dit gebied speelt om als goede gesprekspartner te 

kunnen fungeren naar onze leveranciers en klanten, en 

vice versa. Samen moeten we ervoor zorgdragen dat de 

juiste informatie op de juiste plek komt. 

Ook wij hebben met het VIB te maken, en in mindere 

mate met blootstellingsscenario’s. Custom made VIB’s, 

zoals voorgesteld door de VNCI, lijken ons een goede 

manier om te voorkomen dat alle nieuwe informatie 

onhanteerbaar wordt voor de gebruikers van chemische 

stoffen. In dit licht vond ik ook het pleidooi van Arnold 

van der Wielen een mooie afsluiting. Hij stelde dat het 

samenvoegen van verschillende regel- en wetgeving 

nodig is om het stoffenbeleid hanteerbaar te kunnen 

houden binnen de Europese Unie. Ervoor te zorgen dat 

er meer eenduidigheid komt, waardoor zaken te vereen-

voudigen zijn. Nu speelt er bijvoorbeeld ook de 

Biocidenrichtlijn. Als er zaken gecentraliseerd gaan wor-

den, zou dit zeker bijdragen aan meer eenduidigheid, 

waardoor we in de gehele keten nog beter invulling kun-

nen geven aan het thema veiligheid.”

> “Ketenverantwoordelijkheid nemen”

> “Inzicht in wat er speelt”



In China geldt per 15 oktober 2010 een nieuwe milieuverordening voor gevaarlijke stof-
fen: Amended Measures on Environmental Management of New Chemical Substances. 
In Europa inmiddels bekend onder China REACH, vanwege het op het eerste gezicht 
gelijke karakter met het Europese REACH. Er zijn echter verschillen. Technisch advies-
bureau RPS, gespecialiseerd in onder meer China REACH, zet de belangrijkste verschil-
len op een rij.

China REACH

Net als in de Europese verordening worden in China 

REACH de eisen voor de aanmelding en registratie van 

nieuwe chemische stoffen uiteengezet indien een stof 

wordt geproduceerd en/of verwerkt in, en/of geëxpor-

teerd naar China. 

Nieuwe stof

Onder een nieuwe stof verstaat de Chinese verordening 

een stof die niet op de Inventory of Existing Chemical 

Substance in China (IECSC) staat. In de VS zijn meer 

dan 80.000 bestaande stoffen geregistreerd en in Europa 

circa 110.000 stoffen. In China staan er ‘maar’ een kleine 

45.500 bestaande stoffen op de IECSC. Daarom identifi-

ceert men een groot aantal stoffen in China als ‘nieuw’, 

vooral stoffen in hightechproducten uit het Westen.

Géén transitieperiode

Een belangrijk kenmerk van China REACH is dat er geen 

transitieperiode is: per 15 oktober 2010 gelden de eisen 

van de verordening. ‘Nieuwe’ stoffen worden niet toege-

laten op de markt, tenzij de stof succesvol is geregi-

streerd. Een succesvolle registratie kan overigens zomaar 

zes maanden (of langer) duren, afhankelijk van de stof 

en de situatie.

Chinese communicatie

Daarnaast spelen cultureel-politieke factoren en com-

municatie een belangrijke rol. Zo dienen alle vereiste 

documenten in het Chinees te worden aangeleverd en 

ook communicatie met het bevoegd gezag is in het 

Chinees. 

En verder…

Alleen in China gegenereerde ecotoxicologische gege-

vens worden geaccepteerd in het dossier. De registratie 

kan alleen worden ingediend door een in China inge-

schreven entiteit. Post-registratieactiviteiten zijn inge-

wikkeld. En sancties bij niet naleven van de regulering 

zijn hoog.
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Kortom, doet u zaken met en in China, dan is het van 

belang om goed voorgelicht te zijn over China REACH en 

de (eventuele) gevolgen van de regulering. Niet zozeer 

de boetes zijn hoog, maar uitsluiting kan enorme gevol-

gen hebben.

Voor meer informatie: 

RPS, Michael van den Berg (michael.van.den.berg@rps.nl), 

M 06 292 44 690; of Shufan Qi (shufan.qi@rps.nl), M 06 296 21 448, 

of mail uw vraag naar het VHCP-secretariaat  (vhcp@vhcp.nl).

 Het VHCP adviseert als u handel drijft 

met China, u er van te vergewissen dat 

uw chemische stof(fen) op de IECSC 

staat. Is dit niet het geval?

1. Neem contact op met de Chinese autori-

teiten om te vragen of de stof(fen) niet 

toch op de lijst thuis hoort. 

2. Vraag uw Chinese dochteronderneming 

om de stof(fen) in te dienen ter registra-

tie.

3. Zoek een andere handelspartner.



14

Milieurecht

Overslag anders geregeld
Per 1 oktober 2010 vraagt nieuwe regelgeving van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu 
(I & M) voor crossdocking van gevaarlijke stoffen de nodige aandacht. Wat is er gewijzigd?

Buitengewoon lid en logistiek dienstverlener Van den 

Anker weet al 45 jaar hoe belangrijk een goed veiligheids-

beleid is als het gaat om opslag en overslag van gevaar-

lijke goederen. “Helaas was er in de regelgeving voor de 

overslag van goederen veel onduidelijk”, vertelt marke-

ting en sales director Hans Tetteroo. “Leidend voor de 

nieuwe wetgeving was ons nieuwe crossdockcenter in 

Eindhoven, dat in 2009 zijn deuren openden. Voor de 

overslag, ook wel crossdocking genoemd, van gevaarlijke 

goederen hebben wij verschillende procedures gevoerd 

bij de Raad van State, omdat in de bestaande wetgeving 

eenduidigheid ontbrak. In de communicatie met bevoeg-

de gezagen bleek dat daardoor bepaalde regels verschil-

lend werden geïnterpreteerd. De bevindingen van de 

gevoerde procedures zijn uiteindelijk door de overheid 

meegenomen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, 

de PGS 15.”

Eenduidige regels

De nieuwe regelgeving maakt dat alle (transport)bedrij-

ven in Nederland, die op enig moment 10 ton ADR-

goederen hebben staan (opslag of overslag), milieuver-

gunningplichtig zijn. In het verleden is overslag altijd 

een uitzondering geweest. Wat houdt dit in? Leon 

Smolders, quality en safety manager bij Van den Anker: 

“De aanwijzing voor de vergunningplicht voor overslag-

bedrijven komt voort uit de Wabo (Wet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht) en het hierbij behorende Besluit 

Omgevingsrecht, bijlage 1. De uitwerking van de vergun-

ningvoorschriften is opgenomen in de PGS 15.  Hierin 

zijn onder hoofdstuk 10 nu eenduidige voorschriften 

opgenomen. Weliswaar hanteert I & M in de richtlijn de 

term ‘tijdelijke opslag’. Ook is er onderscheid gemaakt 

tussen overslag kleiner en groter dan 10 ton. Voorheen 

was een en ander opgenomen in het Besluit opslag en 

transportbedrijven, dat in 2008 werd vervangen door het 

Activiteitenbesluit waarin in bijlage I de regels stonden 

vermeld. Echter, deze voorschriften riepen veel vragen 

op. Positief aan de nieuwe regelgeving is dat er nu zowel 

voor ondernemers in de sector als voor de overheid dui-

delijk is welke eisen en voorzieningen er gelden.” 

Ketenverantwoordelijkheid

Van den Anker dient in december de vergunningaan-

vraag in, hetgeen volgens Hans Tetteroo een formaliteit 

is. “Als bedrijf voldoen wij aan de vereisten van de PGS 

15, en hebben alle voorzieningen en ook de faciliteiten 

die worden gevraagd voor de overslag”, geeft hij als toe-

lichting.

Wordt met de nieuwe regelgeving het kaf van het koren 

gescheiden? "Ja, dat zou je zo kunnen zeggen", vervolgt 

Hans Tetteroo. “Er zijn bedrijven die opslag of overslag 

van ADR-goederen niet als corebusiness hebben. Bij dit 

soort dienstverleners ontbreken veelal de vereiste facili-

teiten om de gewenste veiligheid te kunnen garande-

ren.”

Leon Smolders vult aan: “De nieuwe wetgeving sluit 

daarom prima aan op het concept van ketenverantwoor-

delijkheid in lijn met het Responsible Care-programma. 

Het is belangrijk dat ondernemingen die de overslag of 

opslag uitbesteden goed kijken of een bedrijf niet alleen 

kan voldoen aan de wet, maar ook of men de juiste faci-

liteiten kan bieden, en of men de juiste kennis heeft. Zo 

heeft de overheid ons verzocht om in de vergunningaan-

vraag te beschrijven hoe ons veiligheidsbeheerssysteem 

is geïmplementeerd in het crossdockcenter. Hoewel het 

hebben van een veiligheidsbeheerssysteem formeel niet 

Hans Tetteroo

> “Veel was onduidelijk”
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is vastgelegd in de eisen voor tijdelijke opslag, wordt dit 

door de overheid wel als een belangrijk onderdeel gezien 

voor de vergunningaanvraag. En hiervoor heb je als 

logistiek dienstverlener toch specifieke kennis nodig.”

Extra handhaving 

Wat houdt de nieuwe regelgeving in? “De verwachting is 

dat dit een behoorlijke impact gaat hebben op onze tak 

van dienstverlening. Naast de vergunningplicht die per 1 

oktober 2010 geldt voor meer dan 10 ton ADR-stoffen in 

overslag, moeten de desbetreffende bedrijven ook vol-

doen aan de voorschriften en investeren in bepaalde 

faciliteiten. Of dit voor alle partijen in onze markt haal-

baar is, blijft vooralsnog ongewis. Let wel, de aangekon-

digde extra handhaving van de transportsector in 2011 

geeft aan dat er stringent en kritisch op ons gelet gaat 

worden.” 

“Bij vragen over de nieuwe regelgeving willen wij andere 

bedrijven graag helpen”, geeft Hans Tetteroo nog mee. 

Voor meer informatie, zie www.vandenanker.com, of 

neem contact op met Leon Smolders, die tevens lid is 

van de Commissie Milieu & Veiligheid van het VHCP, via 

l.smolders@vandenanker.com.

Op 1 december 2010 vond overleg plaats met de nieuwe 

Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) over de laatste stand 

rond de door het VHCP ontwikkelde branchebrede 

Hygiënecode. Op een aantal tekstuele zaken na, is de 

code door de nVWA goedgekeurd. Hiermee is een belang-

rijke stap gezet in de definitieve afronding. Binnenkort 

volgt de discussieronde bij het Regulier Overleg Warenwet 

(ROW). Binnen het ROW zijn onder meer maatschappe-

lijke organisaties, zoals de Consumentenbond, en andere 

brancheverenigingen vertegenwoordigd. Indien het resul-

taat van deze discussieronde positief is, en hiermee de 

Hygiënecode als goedgekeurd wordt beschouwd, volgt 

definitieve bekrachtiging door VWS. Hierna wordt dit 

besluit in de Staatscourant gepubliceerd. Wanneer deze 

formele stap is gezet, is de Hygiënecode beschikbaar voor 

VHCP-leden die handelen in levensmiddelenadditieven. 

De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2011 een 

feit zal zijn. Voor degenen die ermee aan de slag willen, 

volgt er in dat jaar een speciale workshop, waarna de 

betreffende bedrijven de hygiënecode kunnen implemen-

teren in hun bedrijfsvoering.

De Hygiënecode maakt de implementatie van de Hazard 

Analysis and Critical Control Points (HACCP) een stuk 

gemakkelijker. Let wel, de code is gebaseerd op de 

gemiddelde processen bij verschillende VHCP-leden. 

Bedrijfsspecifieke aanvullingen op de code dienen door 

gebruikers zelf te worden gerealiseerd!

Hygiënecode op een haar na afgerond
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Stoffenmanager: doeltreffend!
Snel inzicht in de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen? Dat kan met de 
Stoffenmanager. Tijdens de VHCP Responsible Care Klankbordgroepbijeenkomst van 
16 november 2010 in Utrecht hield Elise Goedhart (adviseur onderzoeker bij TNO) een 
presentatie over deze handige tool. 

effecten op de blootstelling vast te stellen. Voor een realis-

tische schatting moeten de gegevens van de stoffen 

natuurlijk wel nauwkeurig worden ingevoerd.” 

Maatregelen

Wat biedt het programma? Albert Hollander vervolgt: 

“De Stoffenmanager combineert gevaarsinformatie van 

een stof of product met een schatting van blootstelling 

door inademing of huidcontact. Bij eventuele risico’s 

geeft het programma suggesties voor maatregelen om 

deze risico’s te beheersen. Daarnaast kan de tool worden 

ingezet om kwantitatieve blootstelling door inademing in 

te schatten, in milligram per kubieke meter. Hiervoor is 

een gekwantificeerd en gevalideerd model geïntegreerd. 

De schatting kan een worst case schatting zijn op basis 

van 90 percentiel van de blootstellingsverdeling, maar 

eventueel ook op basis van een ander percentiel. De 

risicobeoordeling wordt steeds onderbouwd en kan uit-

eindelijk als een plan van aanpak worden gepresen-

teerd.”

De Stoffenmanager telt ruim 11.000 geregistreerde gebrui-

kers, en het aantal groeit gestaag. Ook in het buitenland 

neemt de interesse toe. Als één van de initiatiefnemers 

van de Stoffenmanager vertelt Albert Hollander, eveneens 

werkzaam bij TNO, maar dan als senioradviseur, in 

FOCUS nog een keer waarom dit softwareprogramma een 

goede keuze is: “Binnen veel sectoren wordt er gewerkt 

met gevaarlijke stoffen. Bij mkb-bedrijven is veelal de 

directeur verantwoordelijk voor het preventiebeleid en bij 

grotere bedrijven bijvoorbeeld de arbodeskundige. De 

gevaarsinformatie voor stoffen is weliswaar terug te vin-

den op de Veiligheidsinformatiebladen, maar om de risi-

co’s van een stof of mengsel van stoffen te bepalen, is 

informatie over de blootstelling nodig. Hiervoor kan een 

bedrijf de hulp inroepen van een (externe) adviseur. Men 

kan ook de Stoffenmanager inzetten om de risico’s van 

blootstelling snel en gemakkelijk te bepalen. Tegelijkertijd 

ziet men een voorstel voor de mogelijk te nemen maatre-

gelen. Met de tool, die inmiddels is vertaald in het Engels 

en Duits, zijn eenvoudig beheerseffecten te simuleren en 

Gratis erkend programma

TNO, Arbo Unie en BECO ontwikkelden in 2003 de 

Stoffenmanager in opdracht van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het resultaat 

is een gratis digitaal opensource-instrument waarmee 

bedrijven zelf inzicht krijgen in de risico’s van het werken 

met gevaarlijke stoffen. Naast de gezondheidsrisico’s 

krijgen gebruikers ook alternatieven. De Stoffenmanager 

is door de Arbeidsinspectie erkend als evaluatiemetho-

de. Bovendien kent de tool een speciale REACH- en 

opslagmodule, dat als aanbevolen model staat vermeld 

in de REACH Guidance.   

Albert Hollander> “Meten is weten!”

Responsible Care 
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Mogelijkheden op een rij

•	 De	 Pimex-video’s	 en	 aan	 te	maken	 instructiekaarten	

zijn	geschikt	om	kennis	over	te	dragen.	

•	 Verder	 kent	 de	 Stoffenmanager	 een	module	 voor	 de	

ondersteuning	bij	het	opslaan	van	verpakte	gevaarlijke	

stoffen	en	een	module	voor	een	gestructureerde	aan-

pak	rondom	explosieveiligheid.	

•	 Het	register	CMR-stoffen	(voor	Carcinogene,	Mutagene	

en	Reprotoxische	stoffen)	is	een	hulpmiddel	voor	het	

invullen	 van	 de	wettelijk	 verplichte	 aanvullende	 regi-

stratie	van	deze	stoffen.	

•	 Het	 programma	 is	 niet	 geschikt	 voor	 kwantitatieve	

schattingen	 van	 blootstelling	 door	 inademing	 van	

vezels,	gassen	en	stoffen	die	in	de	lucht	komen	door	

bijvoorbeeld	lassen,	solderen	en	verbranden.	

•	 Verder	zijn	verspanen	en	samendrukken	van	objecten	

op	dit	moment	beperkt	gevalideerd.	

•	 Blootstelling	aan	poeders,	vluchtige	en	niet-vluchtige	

vloeistoffen	kunnen	voor	een	breed	scala	aan	activitei-

ten	wel	goed	worden	bepaald.	

•	 Het	 programma	 hanteert	 een	 vaste	 volgorde	 van	

maatregelen,	 namelijk:	 gebruik	 een	 andere	 vergelijk-

bare	 stof;	 zoek	 een	 andere	manier	 van	werken;	 zorg	

dat	 medewerkers	 minder	 worden	 blootgesteld	 door	

afwisseling,	en	zoek	pas	daarna	de	oplossing	 in	per-

soonlijke	bescherming.	

 

Stoffenmanager en VHCP

Vanuit	 het	 Actieplan	 voor	 het	 VASt-programma	

(Versterking	Arbeidsomstandigheden	Stoffen)	heeft	het	

VHCP	indertijd	onder	meer	een	eigen	RI&E-instrument	

voor	 stoffen	 ontwikkeld.	 Hoewel	 dit	 nog	 niet	 zo	 lang	

geleden	 is,	 wordt	 de	 tijd	 snel	 ingehaald	 door	 de	 vele	

ontwikkelingen	 in	 regelgevingen.	 Volgens	 Albert	

Hollander	biedt	de	Stoffenmanager	uitkomst:	“Voor	het	

VHCP	betekent	keer	op	keer	dat	ook	het	RI&E-instrument	

moet	 worden	 aangepast.	 Het	 voordeel	 van	 de	

Stoffenmanager	 is	dat	deze	 continu	 in	ontwikkeling	 is.	

Zo	wordt	op	dit	moment	de	laatste	hand	gelegd	aan	de	

opvolger	van	versie	4.0,	namelijk	4.5.	Iedere	update	vol-

doet	niet	alleen	aan	de	allerlaatste	wettelijke	verplichtin-

gen,	maar	sluit	ook	aan	bij	REACH.	Verder	zijn	we	bezig	

een	 speciale	Nano-module	 te	ontwikkelen,	waarmee	 in	

de	toekomst	de	risico’s	van	het	werken	met	nanostoffen	

kan	worden	ingeschat.”

Ondersteuning gebruikers

Jaarlijks organiseert het consortium (bestaande uit TNO, 

Arbo Unie, BECO en het Ministerie vanSZW) speciale trai-

ningen, maar ook de website www.stoffenmanager.nl biedt 

hulp met onder meer een helpdesk en FAQ’s. De bijeen-

komst gemist? De presentatie van TNO vindt u op: 

www.vhcp.nl, onder de rubriek ledenafdeling/

Responsible Care.

Digitale community

Recent is de Stoffenmanager Community & kennis 

portal gelanceerd. ‘Stoffenmanagers’ kunnen elkaar 

daardoor digitaal ontmoeten om kennis te delen en 

informatie en good practices uit te wisselen. Interessant 

is dat bezoekers gebruikerswensen via een rankingsy-

steem kenbaar kunnen maken en daardoor invloed 

hebben op de verdere ontwikkeling van de 

Stoffenmanager. Zie www.portal.stoffenmanager.nl.



Het VHCP is sinds 1 september 2010 een vrouw rijker. Linda van Gaalen is per die datum 
de uitvoerend secretaris. Haar voorganger Sanne Muijser is een nieuwe uitdaging aan-
gegaan als directeur van de WGCC, de werkgeversvereniging voor contactcenters. Hoe 
zien m/v het VHCP?

Hoe kijkt Sanne Muijser terug op vier jaar chemische 

distributie in Nederland? “Toen ik in 2006 voor het 

VHCP ging werken, was de sector in grote afwachting 

van de nieuwe Europese stoffenwetgeving REACH. 

Weliswaar was er al veel over gecommuniceerd, maar 

veel zaken waren in die periode onduidelijk. Het bleek 

niet alleen een complexe materie voor de branche, maar 

ook voor mij. In mijn optiek hebben we met vereende 

krachten met hulp van diverse leden en het secretariaat, 

Wisseling van de ‘wacht’

en in overleg met VNCI en FECC, de achterban veel dui-

delijkheid kunnen bieden. Wat tijdens dit traject succes-

vol was, is het REACH Kompas, dat nog steeds bruikbaar 

is. Wel koos het VHCP met de realisatie van het kompas 

voor een pragmatische koers. Ofwel, tot zover kunnen 

wij jullie brengen, maar de implementatie en het in kaart 

brengen van de gevolgen, is aan het management van de 

bedrijven die lid zijn.” 

Wat waren hoogtepunten? “Terugkijkend waren dit zeker 

de Responsible Care-dag in 2009, de hoge opkomsten 

tijdens alle workshops en de gezamenlijke stoffendagen 

met de VNCI. Verder de volledige invoering van het VASt-

traject, waarbij we naar mijn mening meer onze tanden 

mogen laten zien als het gaat om zaken die de arbeidsom-

standigheden raken. Wat ook zeker vermeld mag worden, 

is het Verpakkingendossier. Na de introductie van de 

nieuwe belastingregels heeft het VHCP, net als andere 

organisaties, zijn stem laten horen en snel geregeld dat dit 

geen invloed heeft op de chemische distributie.”

Technische kennis

Ook de samenwerking met de VNCI ondervond Sanne 

Muijser als positief en leerzaam: “Vooral op technische 

dossiers, zoals REACH, heb ik ervaren dat het goed is de 

juiste mensen met extra expertise om je heen te verza-

melen. Overigens, wanneer we het hebben over de tech-

nische kennis, lijkt het mij goed de Commissie Milieu & 

Veiligheid van het VHCP meer in de schijnwerpers te zet-

ten. Deze commissie behandelt vooral nationale wetge-

ving tot in de details. In mijn ogen is zij de harde kern 

van het VHCP.” 

Meer in beeld

Waar liggen kansen voor de chemische distributie? 

“Weliswaar domineren REACH en de nieuwe CLP-

verordening (Classification, Labelling and Packaging) 

veelvuldig de agenda. Toch zijn er zoveel andere interes-

sante dossiers die meer in beeld mogen komen. Dossiers 

die de saamhorigheid versterken. Mijn ervaring is dat 

heel veel onderwerpen voor de leden in zijn totaliteit 

relevant zijn, zoals het vestigingsbeleid. Wat goed zou 

zijn, is een breed platform te creëren van chemiebedrij-
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> “Zoek verbindende elementen!”
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ven. Groot en klein. Samen kunnen zij bijvoorbeeld voor 

regelgeving rond opslag een vuist maken. Daarbij aange-

ven wat het economisch belang is van de deelnemende 

partijen. Trachten de heersende problematiek niet langer 

lokaal te laten regeren, maar op een hoger niveau probe-

ren te tillen. Meer de dialoog aangaan met andere minis-

teries, zoals met Economische Zaken, helpt eveneens 

om het directiemanagement van bedrijven te overtuigen 

van de daadkracht van het VHCP. Als het daarbij om 

nationale belangen gaat, zoek vooral naar verbindende 

elementen en intensiveer de contacten met andere 

Nederlandse belangenorganisaties.” 

Ook in het licht van het imago kan de sector zich, vol-

gens Sanne Muijser, nog beter op de kaart zetten. 

“Responsible Care is het programma dat zich daarvoor 

uitstekend leent”, is zijn overtuiging. “Wat helpt voor 

meer inzicht in veiliger en duurzamer werken, is elkaar 

praktijksituaties te tonen. Cases te behandelen waardoor 

de reputatie omhoog wordt gebracht en gehouden. 

Misschien is het daarnaast een idee om eens per twee 

jaar een rapport te publiceren over de vorderingen rond 

Responsible Care? De aankomende VHCP Responsible 

Care Award kan daarvoor een mooie kapstok zijn.”

Focussen

Waarop zou het VHCP moeten focussen? “Men mag 

sowieso heel trots zijn op waar de organisatie anno 2010 

staat. Wat ik jammer vind, is het vertrek van Caldic. Als 

branchevereniging wil je met en voor zoveel mogelijk 

bedrijven uit de sector de belangen behartigen, en dit 

bedrijf was een zeer gewaardeerd lid. In het belang van 

de toekomst is het voor het VHCP als zodanig belangrijk 

zich nog duidelijker te profileren. Hoe? Door items te 

behandelen die – los van relevante wetgeving – de sector 

raken. Hierdoor samen meer smoel te geven aan de 

organisatie, zodat ook andere stakeholders zich meer 

bewust zijn van het belang van het VHCP.”

En Europa? “Natuurlijk ontkomen we niet aan de invloed 

van Europa, maar de basis is toch écht Nederland”, 

benadrukt Sanne Muijser. “Een nationale belangenorga-

nisatie blijft hard nodig om invloed uit te kunnen oefe-

nen op de vertaalslag die hier wordt gemaakt voor  

regelgeving uit Brussel. Wellicht kun je op een bepaald 

moment het REACH-dossier aan een FECC overlaten, 

maar er blijven nationaal meer dan voldoende zaken 

over die de aandacht verdienen. De leden zou ik willen 

vragen goed om zich heen te kijken, te vertellen aan 

collega-bedrijven dat er voor relatief weinig kosten veel 

winst valt te behalen door zaken samen op te pakken. 

Dat het VHCP de ware belangenbehartiger is voor de 

chemische distributie in Nederland!”

Stap naar chemie

Linda van Gaalen heeft het stokje van Sanne Muijser 

overgenomen. Eerder stelde zij zich al even kort digitaal 

aan de achterban voor. Inmiddels heeft ze haar draai 

goed kunnen vinden. Hoe is haar eerste indruk? “De 

sfeer is dynamisch en men is echt bereid met elkaar 

constructieve stappen te zetten, die pro-activiteit spreekt 

mij enorm aan.”

Na een studie diergeneeskunde is Linda van Gaalen 

werkzaam geweest als practicus landbouwhuisdieren en 

later als docent/dierenarts Varkensgezondheidszorg aan 

de Universiteit Utrecht. Aansluitend werkte zij als pro-

jectmanager bij TNO Kwaliteit van Leven in Zeist. Hier 

hield zij zich bezig met risicomanagement en chemisch 

analytische projecten. Daarna heeft zij in de biotechnolo-

gie gewerkt als operationeel manager van een productie-

faciliteit. Voor de overstap naar het VHCP was ze zelf-

standig adviseur en coach op het gebied van kwaliteit en 

kwaliteitssystemen. Waarom deze keuze? “Ook al heb ik 

> “Pro-activiteit spreekt mij enorm aan”
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geen pure chemische achtergrond, in mijn loopbaan heb 

ik wel degelijk veel chemische kennis opgedaan. En che-

mie is inderdaad overal. Of het nu de biochemische 

processen zijn binnen een organisme, of op een produc-

tielocatie van een biotechnologiebedrijf. Maar ook de 

chemie van dagelijks dingen. De stomerij, de mooie 

coatings op vloeren en muren, de producten die we 

gebruiken voor onze dagelijkse verzorging, schilderma-

teriaal, kleding, kunst, auto’s en zelfs in ons voedselpak-

ket. Overal vind je chemie terug. Dat vind ik fascinerend 

om je dat echt te realiseren”, reageert ze met veel 

enthousiasme.

Werkfocus

In haar werk heeft Linda van Gaalen veel te maken gehad 

met kwaliteitssystemen, audits en certificering, en de 

problematiek hieromtrent. Wat biedt dit voor het VHCP? 

“Mijn werkfocus heeft altijd gelegen bij de operationele 

kant. Kwalitatief goed werken houdt voor mij daarom 

meer in dan handboeken, certificaten, registratiedos-

siers, et cetera. Allerlei kwaliteitssystemen kunnen en 

zullen helpen, maar mogen nooit een doel op zich wor-

den. Uiteindelijk zijn het mensen die een mooi product 

of bedrijf neerzetten. Systemen moeten daarin onder-

steuning bieden, en daarover moet je samen discussië-

ren voor een maximaal resultaat. Vanuit die werkfocus 

en interactie wil ik een bijdrage leveren aan de verschil-

lende onderwerpen die voor het VHCP belangrijk zijn.” 

Frisse blik

Wat maakt het werken binnen de chemische distributie 

fascinerend? Linda van Gaalen vervolgt: “Voor mij valt er 

nog veel te leren, want zo spelen tal van bijzonder grote 

ontwikkelingen, zoals REACH en GHS. Dagelijks ervaar 

ik dat mensen die hier toch al lang mee bezig zijn nog 

steeds tegen allerlei problemen aanlopen, bijvoorbeeld 

over hoe bepaalde zaken te implementeren. Als nieuw-

komer kan ik daarin ondersteunen omdat ik met een 

open en frisse blik naar dit soort onderwerpen kan kij-

ken. Juist die openheid kan tot werkbare oplossingen 

leiden. Ook al voelt het of ik af en toe in het diepe moet 

springen, het biedt voor mij alle ruimte om mijn prakti-

sche achtergrond in te kunnen zetten.”

Als een vis in het water? “Dagelijks ervaar ik dat leden 

actief meedenken en ook heel gericht hun kennis inzet-

ten. Wat dat betreft voel ik mij helemaal op mijn plek 

binnen deze brancheorganisatie. Na die paar maanden 

zie ik al kansen om een goede rol te kunnen spelen in 

bepaalde ontwikkelingen, zoals in de discussies rond de 

herziening van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, de 

PGS. Hierover wordt een duidelijke, inhoudelijke discus-

sie gevoerd. Wat ik constateer, is dat er ergens iets niet 

helemaal goed gaat als het gaat om certificering, en dat 

ligt niet per definitie aan de inhoud van de normen waar-

tegen getoetst wordt. Met mijn ervaring kan ik proberen 

dit proces mede te sturen, zodanig dat straks de ver-

nieuwde Richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlij-

ke stoffen ook uitvoerbaar is voor alle betrokkenen, 

zowel voor bedrijven als bevoegde gezagen.”

Inspirerende wending

Kortom, Linda van Gaalen is blij met haar carrièrekeuze. Al 

veel geleerd? “Zo direct na de zomer is het bij het VHCP 

erg druk geweest. Veel vergaderingen en bijeenkomsten en 

het inwerken maakten het voor mij tot een intensieve peri-

ode, maar dan leer je wel meteen heel veel. Ook de bereid-

heid van het bestuur en tal van leden om mij bij te praten, 

vind ik echt buitengewoon hartverwarmend. Zodra ik wat 

meer ruimte in mijn agenda kan vrijmaken, wil ik zeker een 

aantal VHCP-leden gaan bezoeken. Het lijkt mij goed en 

leerzaam om de echte praktijk van dichtbij te bekijken. 

Sowieso de combinatie van chemische productie, opslag 

en distributie maakt het voor mij tot een interessante sec-

tor. En gelukkig gaat het weer goed in de chemie, zoals ook 

de voorzitter onlangs tijdens de lunchbijeenkomst al aan-

gaf, en dat is goed voor onze leden. Per slot van rekening 

zorgen zij dat uiteindelijk stoffen, mengsels en producten 

van A naar B gaan. Zodat chemie ook echt overal kan zijn. 

Het ondersteunen van chemische distributiebedrijven in 

die belangrijke ketenpositie, zie ik als een inspirerende 

wending in mijn loopbaan.”



La dolce vita
Social Event 2010 

Vervolg

Na het middagprogramma werd het goede buitenleven 

voortgezet op het terras met drankjes en amuses, 

gevolgd door een smakelijke dis. Tussen de gerechten 

door serveerde een cabaretier wat chemische eigenaar-

digheden. Wie nog extra wilde nagenieten, kon tot diep 

in de nacht dansen op de beats van een Tukker-dj. De 

andere ochtend vertrok iedereen weer huiswaarts, en de 

reacties waren unaniem: ‘Volgend jaar weer!’
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Vrijdag 3 september vond al weer het vierde Social Event plaats van het VHCP en de 
JIDC. Op het Twentse Landgoed Holtweijde in Lattrop kon de chemische distributie haar 
hart ophalen tijdens de outdooractiviteiten en op de dansvloer na het diner. Hoe kijkt de 
organisatie terug?

Harry van Zuuk

>  “Prima mix!”

Tijdens een goed gevuld programma werden de ruim 

tachtig aanwezigen vermaakt in een landelijke omgeving. 

Harry van Zuuk, die samen met Bert Bos, Jacques van 

Lindonk, René Molendijk en Robert Stuyt, de regie in han-

den had: “We hadden prachtig weer en dat maakte de 

middagactiviteiten bij uitstek geschikt om samen te ont-

spannen. Voor de één bracht een Vespa-toertocht voor 

even de jonge jaren terug. Voor de ander was het schieten 

op kleiduiven de manier om het landleven te ondergaan. 

Sportievelingen konden eveneens een wandel- of fiets-

tocht met gids ondernemen. Dankzij de verschillende 

keuzes en programmering, was er voldoende tijd om te 

relaxen en bij te praten. Dit keer was er helaas wat weinig 

animo vanuit de jongeren. Hopelijk komen er volgend jaar 

weer meer JIDC-leden. Maar, alles bij elkaar was het een 

prima mix, die zeker voor herhaling vatbaar is.”
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De touwen in

Om de tjalk onder zeil te krijgen, moesten we flink de 

touwen in. Door twee man sterk aan ieder touw werden 

het grootzeil en de fok gehesen. Al snel kreeg ik meer 

bewondering voor de scheepsdames, en concludeerde 

dat we zonder die twee niet ver zouden komen. Rond de 

klok van elf was het tijd voor een borrel met uitmuntende 

haring van Gijs Cremer Eindhoven. Ondertussen ging 

veertig jaar chemie in Nederland over de tong. Ons afvra-

gend: ‘Waar zouden we zijn zonder chemie?’

Op koers houden

Helaas stond er voor de zeilliefhebbers iets te weinig wind. 

We haalden een snelheid van 1,5 knopen. Volgens de schip-

per zwemmend niet bij te houden, maar voor mijn eerste 

zeilervaring snel genoeg. Gelukkig hielden we het droog. 

Rond het middaguur vloeide de witte wijn, die Hans Huls 

had meegetorst, rijkelijk, waardoor we nog meer konden 

genieten van de zalm van Klaas Hamstra en paling van Bert 

Bayens. Vanwege verder afnemende wind besloten we een 

biertje te gaan nemen in Durgerdam. Op de route naar het 

café mocht ik ervaren hoe zwaar het is zo’n groot zeilschip 

op koers te houden. Tijdens mijn stuurmanskunsten zwalk-

ten we van links naar rechts. Mijn bewondering voor het 

scheepsduo kende geen grenzen meer toen met uiterste 

precisie het schip door de dames werd afgemeerd. De reis 

werd als gebruikelijk afgesloten met een uitstekend diner. 

Kortom, al genietend mijmerde ik hoe heerlijk is het om 

‘chemioor’ te mogen zijn!

Chris Slot

Samen met Leen de Groot, de ultieme senior 

van het gezelschap, en Bert Bayens waren wij 

als een van de eersten aan boord van De 

Verwisseling. We maakten kennis met kapitein 

Cocky Schilperoort en haar nog blondere 

scheepsmaat Daphne. Als we daarmee maar 

op koers blijven, dacht ik meteen! 

Spoedig daarna volgden ook de andere ‘chemi-

oren’. Na een hartelijke begroeting en koek van 

Wim Petersen verliet de tjalk op de motor de 

haven. En passant zouden we de Groene 

Draeck moeten kunnen spotten, maar helaas 

geen sporen van dit schip. Wellicht dat onze 

koningin ook een zeiltocht organiseerde, voor 

ontredderde informateurs? 

Op 1 september 2010 was ook voor Chris Slot 

(Keijser & Mackay) de Chemioren Vaardag 

een feit. Weliswaar als ‘aspirant-chemioor’, 

want hij staat nog volop in het bedrijfsleven. 

Namens hem een kort verslag van de jaar-

lijkse zeiltocht voor ‘chemioren’.

Op 24 september 2010 kwamen chemische 

golfliefhebbers bijeen op de Koepel in Wierden. 

Zesentwintig spelers uit de distributie en indu-

strie trotseerden de reis naar het gastvrije 

Twente voor een golfbaan met inhoud. 

Golfen, 
met of zonder?

De gastheren van de 53e Chemische Golfdag 

waren Han Schwarte en Ronald IJzer van 

ViVoChem. Han Schwarte over de locatie: 

“Normaal vindt de golfdag plaats in het midden 

van het land. Gelukkig was er veel animo voor 

de door ons geselecteerde baan op het land-

goed dat ooit de Wierdense Duinen werd 

genoemd. De fraaie 18 holes en par 70 bos- en 

heidebaan maakten het tot een uitdagend spel. 

Op een buitje na was het een prima golfdag.” 

‘Oude stempel’ 

Over de dresscode werd tijdens het diner gediscussieerd. 

Weliswaar zijn de regels in Nederland niet zo streng als 

in Engeland, waar op sommige banen jacket en tie ver-

plicht zijn. Han Schwarte: “De heren van de ‘oude stem-

pel’ droegen keurig een das. De helft van de spelers ver-

scheen zonder. Eén stropdas was zo opvallend, dat het 

volgens voor- en tegenstanders dan beter is om niets te 

dragen. Met of zonder, we hadden een enthousiaste en 

leuke groep te gast.”

Dame wint…

Ook dit jaar was er slechts één dame van de partij, Joke 

Driessen (Shell). Zij was wel degene die de Du Pont-

bokaal voor de longest drive won. Jan Nijsing (Air 

Liquide) mocht zich winnaar noemen van de Chemische 

Golfcup. Rein Coster (VNCI) werd tweede. (Ex aequo de 

nummer één, maar Jan had een betere tweede 9 holes.) 

Klaas Westdijk eindigde als derde. De Koperen Vijzel voor 

de neary was voor geen enkele deelnemer weggelegd. 

Deze trofee blijft in handen van Rein Coster.

Een ‘aspirant-
chemioor’ 
vertelt…
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A
genda

 10  januari 2011 Nieuwjaarsbijeenkomst

 14  maart 2011 Algemene ledenvergadering en bestuursvergadering

 18  maart 2011 Commissie Milieu & Veiligheid

 29  maart 2011 Klankbordgroep Responsible Care

 6 - 8  juni 2011 FECC jaarcongres Wenen

B
edrijfsnieuw

s &
 P

ersonalia

IMCD breidt uit in Zuid-Europa en Azië

Nog meer felicitaties

IMCD Group sloot op 25 augustus 2010 een overeen-

komst met Warwick International Group Ltd. in Noord-

Wales voor de verkoop van Warwick’s specialistische 

chemische distributiebedrijven. In de transactie zijn de 

distributieprocessen van Warwick in Frankrijk, Italië, 

Spanje en in Portugal opgenomen, als ook Warwick 

Technology (Slovenië) en GME Chemicals (Maleisië). 

Piet van der Slikke, CEO IMCD Group: “Hiermee ver-

sterkt IMCD niet alleen haar positie als marktleider in 

specialty chemicals en food ingrediënts in Europa. We 

maken namelijk tegelijkertijd verdere uitbreiding van 

onze activiteiten in Azië mogelijk.”

Nieuwe markten voor Columbian

Per 30 augustus 2010 hebben IMCD Group en Columbian 

Chemicals de samenwerking uitgebreid. Vanaf die datum 

is IMCD ook de distributiepartner van Columbian voor 

coatings, inkt, kunststof en andere niet-rubberapplica-

ties in Rusland, de Baltische staten, Marokko, Tunesië en 

Algerije. Hierdoor kan Columbian actief zijn op markten 

waar zij nog niet eerder opereerde.

Optimalisatie distributie polymeeractiviteiten

Op 1 november 2010 heeft IMCD Group een overeen-

komst gesloten met Cytec uit de Verenigde Staten om als 

distributeur van Cytec's polymeerproducten op te tre-

den. IMCD gaat een selecte groep Cytec klanten bedie-

nen die behoefte hebben, en hoge eisen stellen, aan 

lokale service, bijvoorbeeld verbeterde levering van klei-

ne volumes. Mede dankzij deze samenwerking is IMCD 

per 1 januari 2011 actief in bijna heel Europa, met uitzon-

dering van Spanje en Turkije.

Harry van Baarlen is per 1 januari 2011 benoemd tot CEO van Brenntag Europe. 

Het VHCP feliciteert hem met deze promotie.

Op 4 oktober 2010 ontving internationaal transportbedrijf 

Van der Lee de Schadepreventieprijs 2010 van Nationale 

Nederlanden. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de 

transportonderneming met het meest aantoonbare scha-

depreventiebeleid. In drie jaar tijd halveerde dit VHCP-lid 

het aantal schadegevallen. Voor Van der Lee betekent dit 

dat een gedegen Responsible Care-beleid niet alleen leidt 

tot meer veiligheid op de weg, maar ook tot een aanzienlijke 

Het VHCP feliciteert Van der Lee
premiekorting. Gerard van Dalen, die verantwoordelijk is 

voor het preventiebeleid bij Van der Lee: "Kwaliteit, veilig-

heid, beveiliging zijn onderwerpen waar een transportbe-

drijf in gevaarlijke stoffen niet omheen kan en mag gaan. 

Maar daar blijft het niet bij, we proberen onze organisatie 

continu aan te scherpen. Het verder opleiden van personeel 

en verhogen van de betrokkenheid van alle medewerkers is 

daarom een voortdurende inspanning."
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