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Voorwoord
Sinds juni 2007 is de REACH-verordening van kracht. Inmiddels 
zijn we elf jaar verder en heel veel wijzer. Dankzij de REACH-regels 
is er door de chemische industrie een ongelofelijke hoeveelheid 
informatie ontwikkeld over de eigenschappen van stoffen die op 
de Europese markt komen. Nu staan we aan de vooravond van 
de laatste deadline waarbij de registratieplicht ook geldt voor alle 
stoffen die met meer dan een ton per jaar worden geproduceerd of 
geïmporteerd. Dankzij een tijdige voorbereiding kijken de VHCP-leden 
de deadline weliswaar met spanning, maar ook met vertrouwen tegemoet. 
Voor veel afnemers van VHCP-leden begint REACH echter nu pas te leven. De afnemers hebben vaak weinig 
expertise op het gebied van REACH en zijn voor hun registraties afhankelijk van hun stofleverancier. In deze 
editie van Focus vindt u daarom een interview met Rob van Beek die als adviseur van FME namens een deel 
van de afnemers van VHCP-leden spreekt. 

Het VHCP Responsible Care-programma is tien jaar ouder dan de REACH-verordening. Maar liefst twintig jaar 
zet de Nederlandse chemiedistributie zich via dit programma dus al in voor de veiligheid voor mens en milieu. 
Om hierop terug en vooruit te blikken, spraken Harry van Baarlen (oud-VHCP-bestuur) en Niels Vogelzang 
(voorzitter RC commissie) met elkaar. Zij constateren dat het verantwoordelijkheidsgevoel binnen de sector 
sterk is gegroeid. De komende jaren blijven we elkaar via Responsible Care inspireren en motiveren om de 
prestaties verder te verbeteren.

Om die prestaties te verbeteren kan het ook nuttig zijn om te kijken naar andere sectoren. Voor deze editie 
van Focus hebben we gesproken met professor Marja Boermeester die als chirurg belangrijk werk heeft 
verricht om veiligheid voor de patiënt in het ziekenhuis te vergroten. Zij heeft een checklist ontwikkeld die 
moet worden ingevuld wanneer een patiënt van afdeling of arts verandert. Het bleek namelijk dat op deze 
schakelpunten in de ‘patiëntketen’ vaak fouten werden gemaakt. Als chemiedistributeurs bevinden VHCP-
leden zich vaak op schakelpunten in de chemieketen. De inzichten van professor Boermeester kunnen dus 
ook voor uw organisatie van belang zijn. 

Tijdens de fipronilcrisis werd maar weer eens duidelijk hoe gevoelig voedselveiligheid ligt binnen de 
maatschappij. Ook ontstond grote ophef over het voornemen van de Coöperatie Laatste Wil om een 
zelfdodingspil beschikbaar te stellen aan mensen met een doodswens. Uit beide voorbeelden blijkt maar 
weer dat het grote gevolgen kan hebben om chemische stoffen voor een verkeerd doel in te zetten. Het 
vraagt constante aandacht van VHCP-leden om zo veel mogelijk te voorkomen dat stoffen die zij verkopen in 
verkeerde handen vallen. Of dat nu is in de handen van drugscriminelen, terroristen of de leverancier van het 
fipronilmiddel.

Het VHCP bestaat voor en door zijn leden. Ik ben dan ook dankbaar dat het VHCP altijd weer mag rekenen 
op de betrokkenheid van zijn leden. Door samen op te trekken en kennis te delen blijft de Nederlandse 
chemiedistributie voorop lopen. Deze Focus geeft een overzicht van de activiteiten van het VHCP – ik hoop dat 
u deze editie met plezier leest.

Robert Stuyt 
Secretaris VHCP
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jaaroverzicht VHCP 2017
EEN OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN EN RESULTATEN DOOR HET JAAR HEEN

Het VHCP staat sinds 1946 voor de belangenbehartiging van de chemiedistributie en handel in 
Nederland.  Ook dit jaar heeft de brancheorganisatie zich ingezet om de gemeenschappelijke 
belangen te behartigen. In deze FOCUS een overzicht van een aantal activiteiten en resultaten 
in 2017.

VEILIGHEID
Nadat na jarenlange onderhandelingen de PGS15 (Opslag 
gevaarlijke stoffen) eindelijk was afgerond, is het afgelopen jaar 
ondanks verzet van de industrie onmiddellijk overgegaan tot het 
omzetten van dit document naar de PGS15 ‘nieuwe stijl’. Met 
de omzetting moet de PGS15 geschikt worden gemaakt voor 
de omgevingswet, die overigens is uitgesteld. De belangrijkste 
aanpassing is dat de PGS15 risico-gebaseerd moet worden. 
Daarom worden nu bij de reeds voorgeschreven maatregelen 
de bijbehorende risicoscenario’s geschreven. Dré Mevissen is 
weer bereid gevonden om ervoor te zorgen dat de belangen 
van de chemiedistributie goed zijn vertegenwoordigd, daarbij 
bijgestaan door Léon Smolders, Niels Vogelzang en Macco 
Korteweg Maris. De PGS14 (Brandbestrijdingssystemen) vult 
de PGS15 aan en is dit jaar met succes afgerond. Namens het 
VHCP heeft Léon Smolders hierbij een belangrijke rol gespeeld.

De Commissie Milieu en Veiligheid heeft tevens gewerkt aan 
nieuwe goede praktijken, bijvoorbeeld over het openen van 
collo, het melden van ongewone voorvallen en het toepassen 
van de juiste stofgerelateerde regelgeving. Die laatste geeft 
een overzicht van de speciale regels die gelden voor stoffen, 
zoals met betrekking tot precursoren, Brzo, biociden en 
levensmiddelenadditieven.

Het afgelopen jaar is tevens het Programma Duurzame 
Veiligheid 2030 van start gegaan. Hierin werken overheid, 
bedrijfsleven en wetenschap samen om de veiligheid sterk te 
verbeteren. Het VHCP is betrokken in de werkgroepen over de 
veiligheid van chemische clusters en over het verbeteren van 
overheidstoezicht. Binnen Veiligheid Voorop blijft het VHCP zich 
inzetten voor het versterken van ketenverantwoordelijkheid, 
hiertoe mede aangespoord door de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid en Staatssecretaris Dijksma. Het VHCP blijft zich zo 

beantwoord. In de beantwoording wordt zowel gekeken naar 
het juridisch kader als naar de praktische uitvoerbaarheid van 
de antwoorden. 

In verschillende media verschenen in 2017 berichten over een 
chemische stof die kan worden ingezet voor zelfdoding zonder 
tussenkomst van een arts. Daarop zijn VHCP-leden benaderd 
door personen die de stof voor dit doeleinde wilden aanschaffen. 
Het VHCP heeft een verklaring opgesteld naar aanleiding van 
de eerste uitzending van Nieuwsuur over dit onderwerp. Het 
VHCP waarschuwt zijn leden dat het goed mogelijk is dat 
(potentiele) klanten met een doodswens of journalisten bij hen 
op zoek gaan naar het middel. Wees dus alert bij de verkoop 
van middelen die mogelijk dit doel kunnen dienen, al dan niet 
in een mengsel. 

De jaarlijkse stoffendag is ditmaal voor het eerst georganiseerd 
met verschillende andere branches. Deze bredere basis zorgt 
ervoor dat er meer kruisbestuiving kan plaatsvinden, zeker 
omdat ook vertegenwoordigers van de ministeries aanwezig 
waren. 

Komend jaar zullen de commissieleden van Platform Stoffen 
weer een belangrijke rol spelen en ons op de hoogte houden 
van alle ontwikkelingen rondom REACH en de overige 
stofgerelateerde regelgeving.

VHCP STIMULEERT AL 20 JAAR VEILIG WERKEN VIA 
RESPONSIBLE CARE 
Responsible Care is een belangrijke pijler binnen het VHCP. Het 
programma heeft zich de afgelopen twee decennia bewezen 
als een belangrijke stimulans voor verantwoord ondernemen. 
Om de ontwikkelingen in perspectief te plaatsen leest u in 
deze Focus het gesprek over Responsible Care tussen Harry van 

inspannen om de veiligheid in de chemiedistributie industrie 
te vergroten. 

REACH
In aanloop naar de laatste REACH-deadline heeft het Platform 
Stoffen in 2017 de nodige acties ondernomen. Zo heeft het 
VHCP met het Ministerie van I&W gesproken over de verwachte 
ketendisrupties na de REACH-deadline. Downstream users en 
distributeurs kunnen niet zeker weten of de producent wel zal 
registreren. Het VHCP biedt verder zijn leden de mogelijkheid 
om vragen over REACH te stellen aan de leden van het 
Platform Stoffen. Het afgelopen jaar zijn er negen casusvragen 

Baarlen (11 jaar voorzitter RC commissie) en Niels Vogelzang 
(huidig voorzitter RC commissie). 

Het afgelopen jaar is de relatie tussen duurzaamheid en het VHCP 
verkend. Het VHCP streeft naar een gezonde aarde die ruimte biedt 
voor toekomstige generaties om goed te leven. Om dit dichterbij 
te brengen spelen er in de chemische distributie vijf duurzame 
thema’s: circulaire economie, klimaatverandering, restricties 
van stoffen, omgevingsveiligheid en ketenverantwoordelijkheid. 
Omdat de grootste duurzaamheidsimpact vooral hoger en lager 
in de chemieketen zit, is vooral ketenverantwoordelijkheid voor 
onze sector van belang. Responsible Care biedt een goede en 
beproefde structuur om met de vijf duurzame thema’s aan de 
slag te gaan. Wel heeft de Commissie RC de toelichting op de 
acht pijlers van RC aangepast zodat daarin meer aandacht is 
voor ketenverantwoordelijkheid. 

In 2017 werden weer klankbordgroepbijeenkomsten 
georganiseerd. De eerste daarvan vond plaats bij Van 
Appeldoorn en ging over de relatie tussen de handelaar en de 
logistiek dienstverlener. Een transportrechtadvocaat sprak over 
de verschillende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden 
en vervolgens schetste Teun Mur een toekomstvisie op de 
transportsector. Tot slot vertelden VHCP-leden Jan van de 
Wetering (Van Appeldoorn) en Leo Verboeket (Sirius) over hun 
werkrelatie. De tweede bijeenkomst ging over precursoren. 
De aanleiding daarvoor was dat een VHCP-lid per ongeluk 
zoutzuur had geleverd die later voor drugsproductie is gebruikt. 
In de Bijlmerbajes werden presentaties gegeven door de FIOD, 
ILT en een strafrechtadvocaat over ‘the war on drugs’ en de 
verantwoordelijkheden voor chemisch distributeurs. Begin 2017 
heeft het VHCP tevens een workshop over biociden georganiseerd, 
waarbij o.a. het verschil tussen de biocidenwetgeving en de 
gewasbeschermingsmiddelenwetgeving aan bod is gekomen. 

Nieuwjaarsborrel in de Haagsche Club

VHCP AGENDA 2017
• Nieuwjaarsreceptie
• Workshop biociden
• Twee Responsible Care 

Klankbordgroepbijeenkomsten
• Drie Responsible Care werkgroepbijeenkomsten
• Vier bijeenkomsten van de Commissie Milieu & 

Veiligheid
• Drie bijeenkomsten Platform Stoffen
• Twee bijeenkomsten van de Commissie Food & 

Feed
• Social Event
• Bestuursbezoek
• Algemene Ledenvergadering
• Bestuursvergadering
• Veiligheidsdag in samenwerking met de partners 

van Veiligheid Voorop
• Gezamenlijke Stoffendag
• Lunchbijeenkomst
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COMMISSIE FOOD & FEED
De vorig jaar opgerichte commissie voor food en feed houdt zich 
bezig met een verscheidenheid aan onderwerpen. Het afgelopen 
jaar heeft de commissie zich onder andere bezig gehouden 
met de Fipronil-crisis, de borging van voedselveiligheid door de 
keten, gevaren- en risicoanalyse van grondstoffen en virussen en 
de regels rondom stoffen die geschikt zijn voor voeding-, voeder- 
en technische toepassingen. Tevens is een position paper 
opgesteld over hoe moet worden omgegaan met infoblad 64 
van de NVWA. Inspecteurs van de NVWA hanteren in de praktijk 
namelijk een te strenge interpretatie van het informatieblad. 
Het position paper helpt VHCP-leden in discussies met de 
NVWA. Deze verscheidenheid aan onderwerpen onderstreept 
nogmaals het belang van de Commissie Food & Feed.

NETWERK
Het VHCP heeft in 2017 ook lezingen georganiseerd die 
ingingen op de chemiedistributie op meer strategisch niveau. 
Zo kregen de leden tijdens de jaarvergadering een lezing over 
klimaatverandering, plasmachemie en zaken doen in West 
China van professor Aart Kleijn. De vergadering vond plaats 
op een wel heel bijzondere locatie: museum Voorlinden. Na 
de lezing kregen de leden een rondleiding door dit prachtige 
museum dat is voortgekomen uit de droom van ons erelid 
Joop van Caldenborgh. Het museum is door het NRC een 
‘daglichtempel’ en ‘oase in de duinen’ genoemd en bevat een 
collectie van internationale allure. Uit de opkomst, sfeer en 
betrokkenheid van de jaarvergadering blijkt de positieve sfeer 
binnen het VHCP.

Tijdens de lunchlezing gaf Marco Mensink, Directeur-Generaal 
van Cefic, een lezing over de ontwikkelingen bij de Europese 
chemische industrie, Responsible Care en de relatie tussen de 
chemieproducent en handelaar. De leden kregen een uniek 

inkijkje in de Brusselse lobby. Duidelijk werd dat Marco Mensink 
op geheel eigen wijze Brussel flink opschudt en de chemie 
neerzet als innovatieve industrie. Hij pleit voor een goede en 
consequente handhaving van REACH en ziet kansen voor 
de Europese chemie dankzij de substitutie en innovatie die 
voortkomt uit REACH. 

Met het oog op de toekomst worden ook de jongeren die 
werkzaam zijn in de chemiesector uitgenodigd voor VHCP 
evenementen. Leden van de JIDC waren uitgenodigd voor 
de lunchlezing, de nieuwjaarsborrel en het social event. 
Zelf organiseerde de JIDC ook mooie bedrijfsbezoeken aan 
AkzoNobel en Delta Safety.

SPEERPUNTEN 2018
Aankomend jaar wil het VHCP nog zichtbaarder worden 
voor de buitenwereld. Daarnaast zal VHCP workshops blijven 
organiseren, over bijvoorbeeld voedselveiligheid, certificering en 
transportregelgeving. Ook blijft VHCP zijn signaleringsfunctie 
vervullen, zodat nieuwe bedreigingen op tijd kunnen worden 
aangepakt en er gereageerd kan worden op veranderingen 
in de toekomst. De dynamiek binnen het Verbond blijft 
een spannende wisselwerking tussen leden, secretariaat en 
stakeholders. Samen zetten we ons in voor een betere, veilige 
en bloeiende sector. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om 
het secretariaat te benaderen met vragen en ideeën en om 
zitting te nemen in één van onze commissies.

De ALV in Museum Voorlinden
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De lunchlezing
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FME-leden moeten bepalen waarvoor zij de stoffen gebruiken 
die niet worden geregistreerd. Als een stof een belangrijke 
rol speelt, bijvoorbeeld om de veiligheid van een product 
te garanderen, moet een alternatief worden gevonden. De 
chemieketen zal dus stoffen moeten gaan substitueren. Dit zal 
resulteren in hogere prijzen voor de consument. In het slechtste 
geval is er voor een stof geen alternatief. In die gevallen 
bestaat de kans dat een productieproces vastloopt omdat er 
een belangrijke stof mist. Dergelijke ketendisrupties kunnen 
grote financiële gevolgen hebben. In sommige gevallen kan 
het trouwens zijn dat een stof niet per se vervangen hoeft te 
worden, bijvoorbeeld omdat die stof er alleen voor zorgt dat een 
product er mooier uitziet. 

WELKE STAPPEN KUNNEN FME-BEDRIJVEN NU NOG NEMEN 
TER VOORBEREIDING?
Wanneer afnemers zich afvragen of de stoffen die zij gebruiken 
door de producent of importeur geregistreerd gaan worden, is 
het verstandig om te kijken naar de marges die op de stoffen 
worden gemaakt. Hoe hoger de marges; hoe groter de kans dat 
er alsnog geregistreerd gaat worden. Daarnaast verzoeken FME-
leden hun leveranciers om te melden wanneer er iets verandert 
in de samenstelling van mengsels. Op die manier weten de 
FME-leden waar ze rekening mee moeten houden en kunnen 
ze op basis daarvan hun keuzes maken. 

VHCP-leden kunnen proberen duidelijkheid te krijgen in 
hun eigen keten, bijvoorbeeld door van hun afnemers een 
afnamegarantie te vragen. Daardoor kan een registratie alsnog 
de moeite waard zijn. 

Tot slot doen Cefic, ECHA, Fecc maar ook FME en het VHCP hun 
uiterste best om te zorgen voor duidelijke communicatie en het 
proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

WAT ZEGT HET MINISTERIE OVER MOGELIJKE 
KETENDISRUPTIES?
Er is met het ministerie gesproken over wat er moet worden 
gedaan als er een ketendisruptie dreigt. Eén van de sluiproutes is 
de vrijstelling van registratie wegens onderzoek en ontwikkeling. 
Dit is slechts een sluiproute omdat het alleen wat extra tijd 
koopt, het is geen structurele oplossing. 

WAT WORDT ER GEZEGD OVER MOGELIJKE KETENDISRUPTIES 
IN BRUSSEL?
De Directors Contact Group (DCG) heeft aanbevelingen gedaan 
om de drempels die gelden voor het registreren voor REACH 
voor het MKB te verlagen. Ondanks dat de aanbevelingen geen 
formeel juridische status dragen, dragen ze wel gewicht. Zo 
adviseert de DCG om te overwegen om een gefaseerde betaling 
mogelijk te maken of zelfs een laag, vast tarief te hanteren om 
toegang te krijgen tot het dossier. Zo’n gefaseerde betaling kan 
wel degelijk een verschil maken voor het MKB-bedrijf, zeker als 
hij meerdere stoffen co-registreert. Met deze aanbevelingen 
redeneert de DCG vanuit het belang van de klanten en het 
MKB, maar niet vanuit dat van de grotere registranten. Zij 

hebben er immers geen belang bij om hun concurrenten te 
helpen. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat de aanbevelingen 
ook worden nagevolgd. Bovendien is het dan ook denkbaar 
dat ook andere MKB-bedrijven zullen protesteren omdat zij 
al eerder, tegen ongunstigere voorwaarden, toegang tot het 
dossier hebben gekocht. Afnemers hebben daarentegen wel 
een duidelijk belang bij zo veel mogelijk registranten. Mogelijk 
zullen zij druk gaan uitoefenen op bepaalde SIEFs om toch te 
zorgen voor een gemakkelijkere toegang tot het dossier. 

NA DE DEADLINE ZAL ER VEEL AFHANGEN VAN DE 
HANDHAVING. HOE KIJKT FME HIERNAAR?
Met zoveel kleine spelers en zoveel tienduizenden stoffen is het 
waarschijnlijk dat er na de deadline problemen gaan ontstaan. 
Er zal een spanning ontstaan tussen registratie en handhaving. 
FME pleit er daarom voor om met de formele handhaving te 
wachten tot medio 2019. Dit geeft marktpartijen de kans om 
de problemen op te lossen die na de deadline duidelijk zijn 
geworden. De bedrijven zullen immers de problemen moeten 
inventariseren en onderhandelen over het registreren. Het is zelfs 
mogelijk dat een downstreamgebruiker zal gaan importeren. 
Met een te hoge tijdsdruk zorgt dit voor suboptimale uitkomsten. 
De hoop bij FME is dan ook op een pragmatische handhaving 
na de deadline. Als er bij een bepaalde stof of keten problemen 
voordoen, moeten zij de kans krijgen om deze op te lossen 
zonder dat allerlei overhaaste beslissingen gemaakt worden.
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WAT IS UW ACHTERGROND EN WAT HOUDT UW BAAN IN?
Met mijn achtergrond als milieukundige ben ik in 1998 
begonnen op het gebied van afval en recycling, nog ver voordat 
de circulaire economie het modewoord van de dag was. Vanuit 
dat gebied ben ik steeds breder gaan kijken waardoor ook 
arbeidsomstandigheden en stoffenbeleid in mijn portefeuille 
kwamen. De komende tijd zal ik me binnen FME juist weer 
meer gaan bezighouden met het milieu en in het bijzonder het 
klimaat.

KUNT U NOG EVEN KORT TOELICHTEN WAT FME DOET?
FME heeft 2.200 leden die actief zijn in de sectoren metaal, 
elektronica, elektrotechniek en kunststof. De gezamenlijke 
omzet van de FME-leden bedraagt € 82 miljard en zij exporteren 
voor € 47 miljard. De FME-achterban omvat zeer verschillende 
leden; van het MKB tot TATA Steel en van de producenten van 
basismetalen tot hightech microchips.

Daarnaast zijn bij FME ook 60 brancheverenigingen aangesloten. 
Deze hebben zich verenigd omdat de herkenbaarheid van die 
individuele branches in Den Haag laag is. FME kan een uniform 
geluid laten horen waardoor de herkenbaarheid, zichtbaarheid 
en dus effectiviteit wordt vergroot.

EEN ALGEMENE VRAAG VOORAF: HOE KIJKT U NAAR HET 
REACH-TRAJECT ZOALS DAT JAREN GELEDEN IS INGEZET?
Het is goed dat Europa hiertoe het initiatief heeft genomen. 
Andere regio’s over de wereld moeten nu de kosten maken om 

Europa weer in te halen. Dankzij de verkregen inzichten in de 
risico’s van stoffen kunnen we schade voor de gezondheid en 
het milieu voorkomen. Dit brengt weliswaar kosten voor het 
bedrijfsleven met zich mee, maar voor de maatschappij heeft 
dit duidelijke opbrengsten. Over twintig jaar kunnen we ons 
niet voorstellen dat we deze gegevens over stoffen ooit allemaal 
niet hadden. 

Al met al heeft REACH dus zeker een toegevoegde waarde. 
Ondanks dat we al twintig jaar onderweg zijn, is het echter nog 
steeds de tijd van zaaien. De eerste tien jaar werden de regels 
geschreven, de tweede tien jaar volgde de registratie. Pas vanaf 
2020 kunnen we daadwerkelijk gaan werken met alle gegevens 
door stoffen te vergelijken en beleid te maken. Dan pas wordt er 
in feite geoogst door de maatschappij. 

HOE RAAKT REACH DE LEDEN VAN FME?
Veel van de FME-leden worden binnen REACH aangemerkt als 
downstreamgebruiker, hetgeen betekent dat zij niet zelf stoffen 
produceren of importeren. Vaak zullen zij via leden van het 
VHCP of via andere tussenschakels aan de stoffen komen die 
zij nodig hebben in hun productieproces. Voor FME-leden is het 
daarom van belang dat er zo veel mogelijk stoffen beschikbaar 
blijven na het verstrijken van de deadline. Voor veel stoffen zal 
dit echter niet het geval zijn omdat van veel kleinere stoffen 
niet duidelijk is of de kosten van registratie wel kunnen worden 
terugverdiend met het lage volume. Zo beperkt REACH de 
handelingsvrijheid voor downstreamgebruikers. 

Interview over REACH
Nu we op de drempel staan van de laatste REACH-deadline, sprak het VHCP over de gevolgen daarvan met Rob van Beek, 
beleidsadviseur Arbo en Milieu bij FME.

“PAS VANAF 2020 KUNNEN WE 
DAADWERKELIJK GAAN WERKEN 

MET ALLE GEGEVENS DOOR 
STOFFEN TE VERGELIJKEN EN 

BELEID TE MAKEN”
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Agenda 2017

Ledenoverzicht VHCP

Datum   Tijd   Bijeenkomst     Locatie 
08-01-2018 14.00 – 16.00 Bestuursvergadering   Brabers, Den Haag
08-01-2018 16.30 – 19.00 Nieuwjaarsbijeenkomst   Haagsche Club, Den Haag
25-01-2018 10.30 – 13.00 Werkgroep Responsible Care  Breustedt, Apeldoorn
25-01-2018 13.30 – 16.00 Commissie Milieu & Veiligheid  Breustedt, Apeldoorn
08-02-2018  10.30 – 13.00 Klankbordgroep Responsible Care 
08-02-2018  13.30 – 16.30 Platform Stoffen 
08-03-2018 14.00 – 16.00  Food en Feed themamiddag  Brabers, Gouda
19-03-2018  13.00 – 14.30 Bestuursvergadering 
19-03-2018 14.30 – 19.30 Algemene Ledenvergadering 
12-04-2018  10:30 – 13.00  Commissie Food en Feed    Brabers, Gouda 
26-04-2018  10:30 – 13.00 Commissie Milieu en Veiligheid   Brabers, Gouda 
26-04-2018  13:30 – 16.00 Platform Stoffen     Brabers, Gouda 
14-06-2018  14:00 – 16.30 VHCP Bestuursvergadering  
28-06-2018  10:30 – 13.00 Werkgroep Responsible Care  
13-09-2018  10:30 – 13.00  Commissie Milieu en Veiligheid   Synerlogic, Duiven 
13-09-2018  13:30 – 16.00 Commissie Food en Feed    Synerlogic, Duiven 
21-09-2018   Chemische Golfdag   De Rosendaelsche Golfclub, Arnhem
11-10-2018  10:30 – 13.00  Klankbordgroep Responsible Care  
11-10-2018  13:30 – 16.00  Platform Stoffen  
29-10-2018  09:30 – 11.30  VHCP Bestuursvergadering  
29-10-2018  12:00 – 14.30 VHCP Lunchbijeenkomst  
01-11-2018   Veiligheidsdag Veiligheid Voorop
22-11-2018  10:30 – 13.00  Commissie Milieu en Veiligheid   Brabers, Gouda 
22-11-2018  13:30 – 16.00 Werkgroep Responsible Care   Brabers, Gouda
12-12-2018   Arbo- en Stoffendag   Reehorst, Eede

LEDEN 
Aako 
AkzoNobel Industrial Chemicals  
Alcochem 
Arch Timber Protection  
Arkema 
Azelis/Interland
Boom 
Bredox 
Brenntag Nederland 
Breustedt Chemie  
Caldic Nederland 
Cimcool Industrial Products 
Grolman Benelux  
Helm Benelux
IMCD Benelux  
In2Food
Keyser & Mackay  
Mavom

Melspring International  
De Monchy International 
De Noord Chemicals 
Prayon-Benelux  
RodaChem
Safic-Alcan Necarbo  
Sirius International  
Univar Benelux
ViVoChem
Will & Co. 

BUITENGEWONE LEDEN 
Van Appeldoorn Chemical Logistics    
Chr. Vermeer Transport   
Imperial Logistics International                         
L. van der Lee en Zonen    
Mepavex   
Synerlogic
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Food & feed
GASTCOLUMN

In de pluimveesector is er het afgelopen jaar veel consternatie 
geweest. De sector werd in de zomer van 2017 opgeschrikt 
door mededelingen van de NVWA dat er Fipronil was 
aangetroffen in eieren. Hieronder een korte reflectie op de 
gehele gebeurtenis van afgelopen zomer.

Fipronil is een stof die gebruikt wordt in diergeneesmiddelen 
tegen vlooien, mijten en teken in honden en katten. Fipronil 
mag niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor 
de voedselketen, zoals kippen. Toch is de biocide Fipronil 
toegevoegd in een middel tegen bloedluis in kippenstallen. 
Het eigenlijke middel bestond uit natuurlijk grondstoffen zoals 
menthol en eucalyptus. 

Meerdere bedrijven hebben in verschillende landen het 
product mét Fipronil gebruikt in pluimveestallen. Het middel 
met Fipronil was al in 2016 in gebruik en aangetroffen in 
Nederland en België, echter was er toentertijd weinig bekend 
over de acute gezondheidseffecten op het gebruik van Fipronil. 
Inmiddels is bekend dat na kortdurende blootstelling van 
Fipronil aan proefdieren er nadelige effecten kunnen optreden 
in het zenuwstelsel. Langdurige blootstelling aan Fipronil 
kan zelfs leiden tot schade aan de lever, schildklier en nieren. 
Uiteindelijk is vastgesteld dat er in 45 landen Fipronil is gebruikt, 
waarvan 26 landen binnen de EU waaronder België, Nederland, 
Duitsland, Polen.

Over de waargenomen concentraties en de 
gezondheidsproblemen van de blootstelling hieraan is een 
grootschalig onderzoek ingesteld. De laattijdige, gebrekkige en 
tegenstrijdige communicatie van zowel het Belgische Federaal 
Agentschat voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) als de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zorgden voor 
verwarring en onrust bij politici, consumenten(-organisaties) 
en pluimveehouders. Deze onduidelijkheid had onder meer 
te maken met de vraag welke regelgeving van toepassing 
was en aan de hand van welke parameters de bemonsterde 
eieren dienden te worden gecontroleerd om de risico’s voor de 
volksgezondheid in te kunnen schatten. 

Na de ontdekking van het gebruikte middel is het volgende 
gebeurd. In Nederland en België werden circa 200 
pluimveestallen maandenlang geblokkeerd. Honderden 
miljoenen eieren werden vernietigd en circa 1,5 miljoen 
kippen geruimd. In supermarkten waren er een tijd lang geen 
eieren verkrijgbaar. Daarnaast moesten alle vrije uitloopkippen 
binnen blijven. De stallen moesten tevens zeer goed gereinigd 
worden en het bleek lastig om de laatste sporen van Fipronil 
te verwijderen. Pas nadat onderzoek had aangetoond dat er 
geen sporen meer waren van Fipronil mocht de bedrijfsvoering 
weer worden herstart. Naast pluimveebedrijven werden ook 
producenten van levensmiddelen die ei in hun producten 
verwerken getroffen. 

Op distributeurs van additieven aan producenten van 
levensmiddelen heeft dit ook een impact. Distributeurs kunnen 
hier een belangrijke les uit leren. Op bedrijven die producten 
leveren voor de voedselketen rust een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om regels en voorschriften na te leven 
die van toepassing zijn op bepaalde middelen. Deze regels en 
voorschriften zijn er om de voedselveiligheid te waarborgen. 
Overtreding van de regels, zoals in de Fipronil zaak is gebeurd,  
ondermijnt het vertrouwen in de voedselveiligheid. Het gebruik 
van verboden middelen in de voedselketen kan dan ook de 
voedselveiligheid in gevaar brengen en het zorgt voor een 
ongelijk spelersveld en oneerlijke concurrentie. Dit is dan ook 
de reden dat de overheid hiertegen is opgetreden.
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Marja Boermeester is hoogleraar chirurgie in het AMC en 
is gespecialiseerd in darmfalenchirurgie, complexe buiken 
en complexe buikwandreconstructies. Ze ontwikkelde de 
SURPASS peri-operatieve checklist en ontving daarvoor de 
ZorgVeiligPrijs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wij 
vragen professor Boermeester naar de checklist en het belang 
van veiligheid in het ziekenhuis.

WAT HOUDT DE SURPASS CHECKLIST PRECIES IN?
De SURPASS checklist is ontwikkeld om de patiëntveiligheid 
in het ziekenhuis te verbeteren. Bij de aanvang van dit project 
hebben we gekeken waar de meeste vermijdbare complicaties 
zich voordoen. Verrassend genoeg blijken deze vooral voor 
en na de operatie plaats te vinden. Slechts tien procent van 
de vermijdbare complicaties ontstond tijdens de operatie 
zelf. Daarom hebben we de SURPASS checklist niet enkel 
toegespitst op de operatie, maar deze verbreed van eerste 
opname tot ontslag. De checklist volgt de patiënt dus op zijn 
‘reis’ door het ziekenhuis via de preoperatieve fase (waarin hij 
wordt voorbereid op de operatie) en de operatie zelf naar de 
intensieve zorg na de operatie, uiteindelijk gevolgd door ontslag 
uit het ziekenhuis.

HOE KAN HET DAT ZICH BUITEN DE OPERATIEKAMER ZOVEEL 
COMPLICATIES VOORDOEN?
Een operatietraject bestaat dus uit verschillende fases en tijdens 
ieder van die fases worden zeer verschillende handelingen 
verricht door meerdere personen. Die personen hebben allemaal 
uiteenlopende opleidingsniveaus en ervaring. In bijvoorbeeld 
de preoperatieve fase hebben de zaalarts, verpleegkundige, 
anesthesist, operatieassistent en chirurg allemaal een rol te 
vervullen. Die onderlinge afstemming met de zorgverleners in 
de volgende fase van het chirurgisch pad is niet eenvoudig en 
brengt een zeker risico met zich mee. 

HOE ZORGT DE CHECKLIST ERVOOR DAT DE RISICO’S 
WORDEN VERLAAGD?
De checklist is zo opgesteld dat deze alleen hoeft te worden 
ingevuld op een transfermoment van de patiënt. Dit kan zijn 
een transfer van de operatiekamer naar de slaapzaal, maar ook 
een transfer van de ene zorgverlener naar een andere. Bij die 
transfer gaat ook de verantwoordelijkheid over. De checklist 
zorgt ervoor dat de nieuwe zorgverlener beschikt over de juiste 
informatie. Wanneer een onderdeel van de checklist onvolledig 
is ingevuld, is het niet mogelijk om de patiënt over te dragen. 
Gedurende de reis van een patiënt door het ziekenhuis zijn er 
daarom steeds andere zorgverleners verantwoordelijk voor het 
invullen van een deel van de checklist.

Dat onderdeel is echter slechts het beginpunt. Met de introductie 
van de checklist moest er ook een cultuuromslag komen. Alle 
zorgverleners moeten worden overtuigd dat de checklist een 
nuttig hulpmiddel is dat de veiligheid van de patiënt verbetert. 
Dit kan alleen als de checklist logisch is en de juiste vragen in de 
juiste volgorde worden gesteld. De checklist zorgt er dan voor 
dat er niet alleen hokjes worden afgevinkt, maar er echt wordt 
nagedacht en gecontroleerd. Inmiddels zijn we op het punt 
aanbeland dat zorgverleners zich niet meer kunnen voorstellen 
ooit zonder de checklist te hebben gewerkt.

HOE WIST U DAN WAT DE JUISTE VRAGEN WAREN? 
Het begon met de vraag of we voor ieder soort operatie een 
aparte vragenlijst moesten hebben. Op voorhand hadden we 
verwacht dat bijvoorbeeld een dikkedarmoperatie andere 
vragen en volgordelijkheid zou hebben dan een hartoperatie. 
Opmerkelijk genoeg bleek dit niet nodig. We hebben daarom 
de verschillende checklists geïntegreerd tot één standaardlijst, 
waarbij we afdelingen en ziekenhuizen ruimte geven om deze 
aan te passen aan de omstandigheden die daar relevant zijn. 

Veiligheid in de operatiekamer
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Om ervoor te zorgen dat er geen wildgroei aan checklists en 
vragenlijsten ontstaat, roepen we trouwens wel op om de 
SURPASS checklist zo veel mogelijk ongewijzigd te houden 
en in ieder geval niet te overladen met gedetailleerde 
deelvragen die heel specifiek zijn. SURPASS is bedoeld om 
vooral generieke vragen te stellen zoals: ‘zijn er afspraken over 
de antistollingsmedicatie?’, en niet of dat nou gaat over starten, 
stoppen of aanpassen. 

Bij het bepalen van de juiste vragen hebben we een simpele 
methode gehanteerd. Op basis van studies en ervaring hebben 
we berekeningen gemaakt van: kans x (negatief) effect. Wanneer 
een vermijdbare complicatie zelden voorkomt en evenmin 
grote negatieve gevolgen heeft, dan nemen we hierover geen 
vraag op in de checklist. Daarnaast is het ook mogelijk dat iets 
niet verschrikkelijk erg is als het misgaat, maar dit heel vaak 
gebeurd. In dat geval nemen we er wel een vraag over op. Het 
bleek dat de meeste risico’s in de operatiekamer zeer nadelige 
effecten hebben, maar zelden voorkomen; het meest extreme 
voorbeeld is het verkeerde been dat wordt geopereerd. Voor 
dergelijke gevallen zijn uiteraard vragen opgenomen. 

EN HEEFT DE METHODE DE VEILIGHEID OOK ECHT 
VERBETERD? WAT ZIJN DE RESULTATEN IN DE PRAKTIJK?
Er bleek veel ruimte voor verbetering te zijn. Ons onderzoek heeft 
uitgewezen dat de checklist kan bijdragen aan het voorkomen 
van 40% van de sterfgevallen en 29% van de incidenten die 
resulteren in permanente schade.

OOK IN DE CHEMIE WORDT VEEL GEWERKT MET 
PROCEDURES, WERKINSTRUCTIES EN CHECKLISTS. ZIJN DE 
LESSEN UIT SURPASS TE VERTALEN NAAR DE CHEMIE?
De basislogica van de checklist is zeker ook van toepassing 
op andere sectoren, zoals de chemie. Aan de start van het 
ontwikkelingsproces van SURPASS hebben we zelfs geput uit 
bronnen uit de chemie, zoals het rapport van Rein Willems over 
veiligheid bij Shell. 

Niettemin zijn er ook belangrijke verschillen aan te wijzen. Het 
grootste verschil is dat processen in ziekenhuizen niet volledig 
te standaardiseren zijn. Zelfs met alle moderne scans die we 
tegenwoordig doen, komt een arts bij het behandelen van een 
patiënt vaak voor verrassingen te staan. Bij operaties blijkt de 
situatie na het openen van een patiënt regelmatig toch anders 
te liggen dan vooraf werd gedacht. Op zulke momenten moet er 
worden afgeweken van het plan en onder tijdsdruk beslissingen 
worden gemaakt. Daarnaast volgt de route die de patiënt aflegt 
tussen opname en ontslag vaak niet via een vast pad; er zijn 
vele onverwachte hobbels onderweg die inherent zijn aan een 
ziekteproces en heel individueel kunnen verlopen. 

Bij de productie van chemische stoffen zijn processen veel 
voorspelbaarder. Een productieproces behoort zonder 
afwijkingen te verlopen en blijft soms jarenlang hetzelfde. Ik 
vermoed dat het in de chemische sector vaak meer draait om 
het volgen van het vaste protocol en het goed onderhouden 

van de installaties, terwijl in een ziekenhuis meer wordt 
geïmproviseerd. 

CHEMIEDISTRIBUTEURS VORMEN DE SCHAKEL IN DE KETEN 
TUSSEN PRODUCENTEN VAN CHEMISCHE STOFFEN EN 
DE VERDERE VERWERKERS VAN DIE STOFFEN. ZITTEN ER 
SPECIFIEK VOOR HEN OOK LESSEN IN ONTWIKKELING VAN 
DE SURPASS CHECKLIST? 
Voor chemiedistributeurs is de situatie meer vergelijkbaar met 
die van het ziekenhuis dan voor producenten van chemische 
stoffen. Chemiedistributeurs hebben immers niet alleen te 
maken met hun eigen interne veiligheid, maar vormen ook een 
schakel in de keten. Net als een zorgverlener die een patiënt 
overdraagt, moet ook een distributeur ervoor zorgen dat hij zijn 
chemische stoffen op een veilige wijze aflevert. Dit betekent dat 
zijn afnemer moet beschikken over de juiste informatie over de 
stof en ook de faciliteiten en capaciteiten moet hebben hier 
veilig mee om te gaan. 

De uitdaging voor chemiedistributeurs is dat er vele chauffeurs 
met hun stoffen rondrijden. Deze moeten allemaal weten wat 
er van hen verwacht wordt. Deze chauffeurs moeten ook steeds 
zelf veilig laden en lossen bij de klanten. Bij iedere klant is de 
situatie anders en dat vraagt steeds om een nieuwe inschatting 
van veiligheid door de chauffeur in samenwerking met de 
medewerkers van de klant. Dit is vergelijkbaar met het ziekenhuis 
waar de vele zorgverleners in overleg met andere zorgverleners 
steeds een inschatting van de patiënt moeten maken. 

In die gevallen kan een checklist structuur bieden en helpen 
het overzicht te bewaren. Door een checklist worden mensen 
betrokken en gewezen op hun verantwoordelijkheden. De 
benodigde acties krijgen een plaats en zo wordt voorkomen 
dat een stap wordt vergeten. Een checklist blijft natuurlijk een 
hulpmiddel. In de praktijk moet er ook van een checklist kunnen 
worden afgeweken, maar dan moet dit wel beargumenteerd 
gebeuren. 

Dit neemt allemaal niet weg dat er altijd dingen mis zullen 
blijven gaan, zowel in ziekenhuizen als bij bedrijven. Het 
risico wordt nooit nul, maar dat willen we natuurlijk wel zo 
dicht mogelijk benaderen. Iedereen moet eraan bijdragen 
om dat doel te halen. Een ketting is immers zo sterk als zijn 
zwakste schakel. Gezien hun schakelrol in de keten is hier voor 
chemiedistributeurs een belangrijke rol weggelegd. Als zij het 
goede voorbeeld geven, zullen hun ketenpartners zich ook 
verantwoordelijker gedragen. Om constant de verbeterslag te 
kunnen blijven maken zullen we van elkaar moeten blijven 
leren. Zoals het veiligheidsdenken van de chemiesector voor 
ons een inspiratie was, zo kan hopelijk de SURPASS checklist nu 
de chemiesector inspireren.
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Om de veiligheid in de chemieketen te vergroten zijn verschillende initiatieven ontplooid. Zo zijn leden van het 
VHCP al sinds 1997 aangesloten bij Responsible Care. Enkele jaren geleden werd daarnaast het programma 
Veiligheid Voorop gestart, waarvan het VHCP ook één van de initiatiefnemers was. Recentelijk is daar het 
initiatief Duurzame Veiligheid 2030 bijgekomen. De programma’s overlappen, maar hebben ieder hun eigen 
doelen en aanpak. Daarom wordt hieronder toegelicht hoe die programma’s zich tot elkaar verhouden. 

RESPONSIBLE CARE is een wereldwijd initiatief van de chemiesector dat gericht is op zowel de 
chemieproducenten als de chemiedistributeurs. Het doel is om de prestaties op het gebied van veiligheid voor 
mens en milieu continu te verbeteren. Het programma ziet niet alleen op het voorkomen van incidenten, maar 
ook op duurzaamheid in bredere zin, zoals het voorkomen van klimaatverandering en het verzekeren van de 
veiligheid voor consumenten. Responsible Care biedt hiervoor een structuur door bijvoorbeeld te eisen dat het 
bedrijf de juiste veiligheidsinformatie beschikbaar stelt, medewerkers goed opleidt en helder communiceert 
met de samenleving. Om ervoor te zorgen dat de bedrijven zich blijven verbeteren moet iedere drie jaar een 
onafhankelijke audit worden uitgevoerd. Responsible Care is dus een alomvattend programma dat een paraplu 
vormt voor alle inspanningen van het bedrijf op het gebied van verantwoord werken.

Het programma VEILIGHEID VOOROP richt zich alleen op bedrijven die zijn aangemerkt als Brzo-bedrijf 
wegens de grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen waarmee zij werken. Het VHCP kent momenteel 11 
Brzo-bedrijven. Veiligheid Voorop is specifiek gericht op het voorkomen van zware incidenten om zo de 
omgevingsveiligheid en arbeidsveiligheid te waarborgen. Hiertoe richt het zich op vier pijlers: betrokken 
leiderschap, veiligheidsbeheerssystemen, regionale veiligheidsnetwerken en ketenveiligheid. De branches die 
bedrijven in de chemieketen vertegenwoordigen zoals de VNCI, VOTOB, VNPI en VHCP werken samen aan tools 
en evenementen om hun leden naar een hoger veiligheidsniveau te tillen. 

In het najaar van 2016 is het programma DUURZAME VEILIGHEID 2030 gestart. Dit is een samenwerkingsverband 
tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap. Dit programma is eveneens gericht op het voorkomen van 
incidenten in de chemiesector, maar kijkt verder dan alleen Brzo-bedrijven. Om dit te bereiken worden 
via vijf roadmaps activiteiten, pilots en onderzoek uitgewerkt. De thema’s van de roadmaps zijn: duurzaam 
assetmanagement, integrale uitvoering van beleid, een transparante en beveiligde chemiesector, ruimte voor 
(petro)chemieclusters en een hoogwaardig kennissysteem voor de chemie. 

Relatie tussen Responsible Care, Veiligheid 
Voorop en Programma Duurzame Veiligheid 2030 
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Het VHCP heeft dit jaar een uitbreiding van maar liefst vier leden: Caldic, Bredox, 
Alcochem en Chr. Vermeer Transport. VHCP heet de leden van harte welkom en 
introduceert ze hier kort.

CALDIC is een distributiepartner voor de wereldwijde 
chemische en voedingsmiddelenindustrie. Het 
bedrijf is actief in 17 landen over de hele wereld 
op meer dan 40 locaties. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Rotterdam. Caldic zet vooral in op 
een decentraal bedrijfsmodel zodat lokale behoeften bedient kunnen worden. Naast 
chemie richt het bedrijf zich op techniek. Caldic Techniek is specialist op het gebied van 
generatoren, generatorbesturing, distributieaandrijvingen, transportbandcomponenten 
en mechanische krachtoverbrenging. 

De oprichter van Caldic heeft daarnaast een privécollectie van moderne en hedendaagse 
kunst gebouwd. Kunst en Caldic zijn daarom al vele jaren nauw met elkaar verboden. 
De kunst kan bewonderd worden in Museum Voorlinden in Wassenaar.

BREDOX is opgericht in 1983 en is gevestigd 
in Weert. Het is het dochterbedrijf van 
Wocklum Gruppe. Bredox houdt zich bezig 
met drie hoofdactiviteiten: het verwerken van 
anorganisch chemisch afval, het afvullen van 
gevaarlijke chemicaliën en de op- en overslag van chemie. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in het verwerken van gevaarlijk afval en het afvullen van chemie. 

De vestiging in Weert is een Brzo-locatie; een bedrijf waar grote hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde. Bredox overschrijdt 
namelijk de drempel voor hoge inrichtingen met de voorraad salpeterzuur 68% samen 
met de voorraad milieugevaarlijke afvalstoffen. Bredox vervult in de chemieketen 
de rol van afvuller en distributeur, tussen de producenten en de eindgebruikers of 
groothandelaren in.

Responsible Care Veiligheid Voorop Duurzame Veiligheid 2030

Vanuit wie Branches en bedrijven Branches
Overheid, branches,
bedrijfsleven en weten-
schap 

Tijdshorizon 
verbeteringen 3 jaarlijkse audit Jaarlijkse rapportage Duurzame veiligheid 2030

Doelgroep Gehele chemieketen 
wereldwijd

BRZO chemieketen Ned-
erland

Gehele chemieketen 
Nederland

VHCP deelnemers 33 11 21

Pijlers • Wettelijke eisen
• Risicomanagement
• Beleid en 

documentatie
• Productinformatie
• Training
• Calamiteitenplan
• Doorlopende 

verbeteringen
• Communicatie

• Betrokken leider-
schap

• Veiligheidsbe-
heerssystemen

• Regionale veilig-
heidsnetwerken

• Ketenveiligheid

• Duurzaam 
assetmanagement

• Integrale uitvoering 
van beleid

• Transparante 
en beveiligde 
chemiesector

• Reuimte vor (pectro)
chemieclusters

• Hoogwaardig 
kennissysteem voor 
de chemie
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ALCOCHEM is een holding met vestigingen in China en Nederland. 
De holding bestaat uit drie verschillende onderdelen. Alcochem 
Minerals is een distributeur en logistieke dienstverlener die zowel 
producenten als eindgebruikers van minerale grondstoffen bedient. 
Alcohem Hygiene en Alcochem Steel zijn daarnaast andere 
onderdelen van Alcochem.

Het bedrijf geeft verdere invulling aan de verantwoordelijkheid die gepaard gaat in de 
chemische ketenindustrie. Alcochem heeft een Responsibility Program waarbij sinds 
2007 financiële toezeggingen worden gedaan voor projecten die verband houden met 
het gebied of de markten waarin het bedrijf actief is. In samenwerking met de partners 
in verschillende gebieden geeft Alcochem invulling aan het verbeteren van onder 
andere de arbeidsomstandigheden en het milieu. 

CHR. VERMEER TRANSPORT is opgericht 
in 1954 en gevestigd in Dongen. Het bedrijf 
heeft een drietal vestigingen in Nederland, 
België en Polen. Het is een familiebedrijf 
en het bedrijf is in de voorbije jaren ontwikkeld tot een middelgroot transportbedrijf. 
Naast standaard transportdiensten faciliteert het bedrijf ook complete logistieke 
dienstenpakketten door heel Europa. Het bedrijf is een samenwerking aangegaan met 
andere dergelijke transportbedrijven voor de uitvoering van een efficiënte distributie; 
Netwerk Benelux. 

Chr. Vermeer Transport was in 2009 de eerste transporteur in Nederland die reed op 
vloeibaar biogas (LBG). Momenteel rijden er diverse voertuigen op LBG en LNG. Zo 
draagt het bedrijf bij aan de toekomst en een beter milieu. 
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Medewerker in beeld
WILCO VOERMAN, HOOFD MAGAZIJN KEYSER & MACKAY

Het zijn de medewerkers van VHCP-leden die onze sector maken tot wat het is. In deze focus 
vertelt Wilco Voerman van Keyser & Mackay over zijn werk.

“Keyser & Mackay is een distributeur van chemische grondstoffen en is onder andere 
vertegenwoordigd in de volgende industrieën: verf, coatings, inkten, lijmen, plastics, voeding, 
farmaceutische producten en persoonlijke verzorging. 

Zelf ben ik in 2002 begonnen bij Keyser & Mackay en dus ben ik inmiddels zestien jaar werkzaam 
bij het bedrijf. Na assistent-manager in verschillende supermarkten te zijn geweest begon ik bij 
Keyser & Mackay als logistiek administratief medewerker. Inmiddels ben ik warehouse manager en 
verantwoordelijk voor het warehouse in Rhenen waarvandaan we voornamelijk de Benelux beleveren.

In die hoedanigheid ben ik dagelijks bezig met de in- en uitslag van chemicaliën naar voornamelijk 
de Benelux. Daarnaast ben ik veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen over de weg. Ik ben 
verantwoordelijk voor het schrijven van het veiligheidsadvies. Daarin geef ik jaarlijks het overzicht van 
de veiligheidssituatie binnen het bedrijf, wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van veiligheid 
binnen ons bedrijf en de verhandelde gevaarlijke stoffen. Mijn rol betekent ook dat ik ervoor moet 
zorgen dat Keyser & Mackay voldoet aan regelgeving rondom gevaarlijke stoffen. Dit is soms best 
een uitdaging, want de afgelopen jaren is de regelgeving een stuk strenger geworden. Dit heeft de 
veiligheid vergroot, waardoor de veiligheid voor mens en milieu wordt gewaarborgd. Tegelijkertijd is 
belangrijk om de regelgeving te laten aansluiten op de praktijk zodat het werkbaar blijft.

Door mijn rol voel ik me verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn collega’s. Gelukkig heb ik in 
mijn werkzame periode nog nooit een incident meegemaakt. Ik probeer mijn collega’s bewust te 
maken over het belang van veiligheid. Elke werknemer op de vloer heeft daarom ook alle benodigde 
opleidingen; elk jaar worden ze bijgeschoold op het gebied van veiligheid. Ook zijn ze allemaal in 
het bezit van een BHV diploma zodat iedereen kan bijspringen, mocht er iets gebeuren. Tevens vind 
ik het belangrijk om te kijken naar collega’s bij andere bedrijven. Men kan veel leren over de manier 
van werken van anderen om hiermee de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Het werk bevalt ontzettend goed. Wat ik zo fantastisch vind aan chemie is dat door het mengen 
van grondstoffen er een eindproduct ontstaat. Wanneer men naar de bouwmarkt gaat en een pot 
verf koopt staat men er eigenlijk niet meteen bij stil wat daar allemaal voor nodig is. Mijn band 
met chemie en in het bijzonder met Keyser & Mackay is al vroeg ontstaan. Mijn vader heeft dertig 
jaar bij het bedrijf gewerkt en ik woonde zelfs al mijn hele jeugd naast het kantoor. Toen er een 
vacature vrij kwam heb ik na overleg met mijn vader besloten om te solliciteren en gelukkig kreeg 
ik de baan. We hebben daarna tien jaar samen in Rhenen gewerkt, prachtig natuurlijk. Zo voelt 
Keyser & Mackay toch een beetje als ons familiebedrijf.”
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Het VHCP is twintig jaar aangesloten bij Responsible Care. 
Om verleden, heden en toekomst van Responsible Care te 
bespreken, ontmoetten Harry van Baarlen en Niels Vogelzang 
elkaar op een terras in Gouda met uitzicht op de chemische 
fabriek van Croda. Harry van Baarlen heeft decennia in de 
chemie gewerkt. Hij startte in 1976 bij Epenhuysen, om in 
1994 over te stappen naar Brenntag waar hij tot zijn pensioen 
in 2014 gewerkt. Harry zwaaide af als CEO Brenntag Northern 
Europe. In deze lange carrière heeft hij tevens zes jaar in het 
VHCP-bestuur gezeten. Toen zijn tweede bestuurstermijn 
afliep, is hij voorzitter van de Commissie Responsible Care 
geworden. Dit heeft hij elf jaar gedaan. Maarten Dankloff is 
vervolgens enige tijd voorzitter van de Commissie Responsible 
Care. Twee jaar geleden nam Niels Vogelzang het stokje van 
hem over. Niels werkt al vijftien jaar als EHSQ-manager bij 
Vivochem en is zeer betrokken bij het VHCP. Zij spraken over 
de ontwikkeling van het Responsible Care-programma sinds 
1997 en over een aantal relevante thema’s voor verantwoorde 
chemiedistributie.

OP NAAR GOEDE BAROMETERSCORES VOOR IEDEREEN
Harry van Baarlen: “In het begin was Responsible Care een 
worstelpartij. Veel grote partijen realiseerden zich dat ze wel 
mee moesten, maar bij kleinere leden was soms tegenzin te 
bespeuren. Zij wierpen tegen dat ze geen tijd hadden of het 
vervoer en opslag bij derde partijen hadden belegd. Overigens 
wil ik daarmee geenszins zeggen dat alleen grote bedrijven 
verantwoordelijk werken. Vaak genoeg heb ik kleinere spelers 
gezien die een enorme kennis combineren met een veilige 
werkwijze. Gelukkig laat de Barometer laat al jaren een 
verbeterende trend zien. Het gaat dus steeds beter met de 
betrokkenheid van de leden rondom Responsible Care. Als ik 

eerlijk ben moet ik tegelijkertijd echter constateren dat het 
eigenlijk ronduit teleurstellend is dat niet ieder VHCP-lid een 
score van honderd procent haalt – zo moeilijk is dit immers niet. 
Ik heb weleens gesuggereerd om te dreigen met ontheffing 
van het VHCP-lidmaatschap voor bedrijven die niet voldoende 
betrokken zijn en dat ook niet willen. Zaken doen met een 
bedrijf dat als VHCP-lid bij Responsible Care is aangesloten 
moet een kwaliteitsmerk zijn. Het VHCP moet doorgaan met 
het bezoeken van achterblijvende leden om hen te vragen 
waar de pijnpunten zitten zodat de vereniging ze op weg kan 
helpen.” 

Niels Vogelzang: “Een goede barometerscore moet inderdaad 
voor iedereen te behalen zijn. Ook de externe audit hoeft 
geen onoverkomelijke drempel op te leveren. Het is mogelijk 
om de Responsible Care-audit te verbinden aan een andere 
audit. Wanneer er bijvoorbeeld een ISO-auditor langskomt, 
kan deze vaak met een kleine extra moeite ook de Third Party 
Verification voor Responsible Care uitvoeren. Zo’n audit zie ik 
altijd als positief. Er wordt dan weer eens met een frisse blik 
naar het bedrijf gekeken wat vaak inzichten oplevert om onze 
bedrijfsvoering te verbeteren.”

VEILIG WERKEN EN KETENVERANTWOORDELIJKHEID
Harry van Baarlen: “Werken met gevaarlijke stoffen brengt een 
grote verantwoordelijkheid met zich mee. De brand bij Chemie-
Pack heeft wel aangetoond hoe groot de schade kan zijn als het 
bij een chemisch opslagbedrijf verkeerd gaat.”

Niels Vogelzang: “Hoewel de brand al in 2011 plaatsvond, 
ondervinden wij als sector nog steeds de gevolgen ervan. De 
maatschappij kijkt sindsdien veel kritischer naar ons werk en 
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de overheid ontwikkelt nog altijd nieuwe regels verwijzend naar 
Chemie-Pack. Daarbij wordt niet gekeken naar de vraag hoe de 
veiligheid bij dit bedrijf wat geregeld en of men zich wel aan de 
vergunningsvoorschriften hield.”

Harry van Baarlen: “Wij hebben als sector de verantwoordelijkheid 
om niet te werken bij dienstverleners waar onzorgvuldig wordt 
gewerkt en onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. 
In mijn tijd bij Brenntag heb ik om die reden een aantal keer 
de commerciële banden met een bedrijf verbroken. Dit had 
trouwens niet alleen te maken met verantwoordelijkheidsgevoel; 
het was voor ons een ‘selling point’ dat we de hoogste 
veiligheidsstandaarden hadden. Om die zelfde reden kozen we 
ook voor ESAD-certificering.”

Niels Vogelzang: “Sinds Chemie-Pack is het niveau van 
veiligheid steeds verder verbeterd. Bij de Brzo-bedrijven is het 
veiligheidsniveau over het algemeen in orde, mede dankzij 
het verscherpte en beter gecoördineerde toezicht. Risico’s zie 
ik vaker bij kleinere afnemers. Om die te ondervangen doen 
wij een initiële beoordeling of te zien of klanten veilig met de 
stoffen kunnen werken. Chauffeurs maken vervolgens bij iedere 
levering de inschatting of de stoffen op verantwoorde wijze 
kunnen worden geleverd. Andersom stellen onze principalen 
ook steeds meer vragen. Er is steeds minder ruimte voor 
bedrijven die hier niet serieus mee bezig zijn. Ook zij hebben 
steeds meer het beleid dat ze alleen met ‘best in class’-bedrijven 
willen samenwerken. Het liefst heb ik dat onze principalen 
fysiek bij ons komen auditen om met eigen ogen te zien hoe 
we werken, bijvoorbeeld met het afvullen van acrylaten. Op 
die manier vormt Responsible Care niet alleen een ‘license 
to operate’ richting de samenleving, maar richting business 
partners.”

DE ROL VAN REACH
Harry van Baarlen: “Die ketenverantwoordelijkheid ziet ook op 
de stoffen zelf. Het is belangrijk om te controleren wat je koopt. 
Let daarbij niet alleen gelet op de specificaties, maar juist ook 
of de stof geen ongewenste eigenschappen heeft die buiten 
de specificaties vallen. Wat dat betreft denk ik dat het REACH-
project een duidelijke toegevoegde waarde heeft gehad. Het 
heeft blootgelegd wat er bijvoorbeeld bij Chinese leveranciers 
gebeurde en duidelijk gemaakt welke verantwoordelijkheid 
importeurs van stoffen hebben.”

Niels Vogelzang: “REACH wordt steeds werkbaarder. Waar 
het in eerste instantie vooral zorgde voor stapels papier, lukt 
het steeds meer om de vertaalslag naar de praktijk te maken. 
Zo kan de belangrijke informatie uiteindelijk de weg naar de 
werkvloer vinden. Het is de hoop dat deze stap ook kan worden 
gemaakt door de inspecteurs die soms nog wel van heel kleine 
tekortkomingen een groot probleem kunnen maken.”

COMMUNICEREN KUN JE LEREN
Harry van Baarlen: “Communicatie met de samenleving, één 
van de pijlers van Responsible Care, wordt steeds belangrijker. 

Iedereen kan zijn mening verkondigen via de sociale media en 
die mening is vervolgens tot in de lengte van dagen vindbaar 
via google. Tegelijkertijd is het niet eenvoudig om het imago 
van onze sector te verbeteren. Het grote publiek vindt chemie 
nu eenmaal eng en heeft een natuurlijk wantrouwen jegens 
publieke uitingen van de industrie. Daarom vond ik het betoog 
van Rosanne Hertzberger in Zomergasten zo sterk. Als neutrale 
buitenstaander maakte zij de positieve invloed van chemie op 
ons dagelijks leven duidelijk.” 

Niels Vogelzang: “We hebben als sector soms best moeite met 
transparant zijn, terwijl onze omgeving dit wel steeds meer van 
ons verwacht. Gelukkig kan communicatie met de omgeving op 
veel manieren. Hierbij valt te denken aan een Twitter-account, 
dat de mogelijkheid biedt om in geval van een incident snel 
en betrouwbaar te communiceren. Daarnaast kan het nuttig 
zijn om regelmatig te overleggen met omliggende bedrijven. 
Het aannemen van stagiaires vind ik een goede manier om een 
verbinding te maken met de maatschappij en kennis over de 
sector te vergroten. Bij Vivochem hebben we ook een jaarlijkse 
Open Dag. Dat is altijd een goede gelegenheid om vragen 
te beantwoorden en twijfels weg te nemen. Ik heb weleens 
iemand moeten geruststellen die dacht dat wij radioactief afval 
op ons terrein hadden.”

DUURZAAMHEID
Niels Vogelzang: “Al jarenlang is er toenemende aandacht voor 
de duurzaamheid van bedrijven. Dit thema past ook prima 
binnen het framework van Responsible Care – de huidige acht 
pijlers bevatten de handvatten om hiermee om te gaan. Vaak is 
het echter ook een commerciële beslissing om duurzaamheid 
een belangrijker plek te geven. Denk bijvoorbeeld aan onze rol 
om afnemers te helpen bij het inpassen van biobased stoffen 
in hun productieproces. De Commissie Responsible Care werkt 
aan het verduidelijken van de relatie tussen duurzaamheid en 
Responsible Care.”

Harry van Baarlen: “Steeds vaker is het gewoon goede 
bedrijfsvoering om over te gaan op een duurzamer alternatief 
door te besparen op de energierekening. Zelfs bij een meerprijs 
kan het verstandig zijn om duurzaam te werken, bijvoorbeeld 
omdat werknemers liever werken in een goed geïsoleerd 
pand of klanten het belangrijk vinden dat wij met zuinige 
vrachtwagens rijden.”

TOT SLOT
Harry van Baarlen: “De afgelopen decennia heb ik constant 
het bewustzijn binnen sector zien groeien dat wij midden in 
de maatschappij staan en hiervoor ook verantwoordelijkheid 
moet nemen. Ik hoop van harte dat deze stijgende lijn zich 
voortzet. Responsible Care helpt hierbij en ik verwacht dan ook 
een stijgende barometerscore te blijven zien. De samenleving 
kan niet zonder chemie, maar de chemie ook niet zonder 
samenleving!”
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Al sinds 1997 werken het VHCP en zijn leden samen om de 
veiligheid van de chemiedistributie sector te vergroten voor 
mens en milieu door middel van deelname aan het Responsible 
Care-programma. Ook dit jaar zijn er weer inspanningen 
verricht om de chemische handelssector veiliger, gezonder en 
duurzamer te maken.

Jaarlijks vullen leden van het VCHP een enquete in waarin 
zij aangeven hoe zij hebben gepresteerd op de acht pijlers 
van Responsible Care. Onderstaand wordt een kort overzicht 
hiervan gegeven. Voor een uitgebreid verslag verwijst VHCP 
naar het Responsible Care Jaarverslag. 

1 - WETTELIJKE EISEN
Het vanzelfsprekende vertrekpunt binnen het Responsible 
Care-programma is dat VHCP-leden moeten voldoen aan wet- 
en regelgeving. Het aantal veroordelingen en boetes bij VHCP-
leden geeft hier een indruk van. De afgelopen drie jaar is het 
aantal boetes vrij constant.

2 - Risicomanagement
Leden van het VHCP moeten ervoor zorgen dat hun activiteiten 
geen onacceptabele risico’s opleveren voor hun medewerkers en 
omgeving. Daartoe wordt gekeken naar het aantal gevallen (per 
miljoen gewerkte uren). Het aantal incidenten in onze industrie 
bij onze leden is zeer laag vergeleken met het aantal incidenten 
in de rest van Europa. Daarnaast daalt voor het eerst in jaren het 
gevaarlijk en ongevaarlijk afval dat VHCP-leden afvoeren. 

3 - BELEID EN DOCUMENTATIE
Bedrijven geven invulling aan de pijler ‘beleid en documentatie’ 
door te beschikken over een managementcertificaat. Vrijwel alle 
leden van het VHCP beschikken over een dergelijk certificaat. 
Daarnaast kunnen VHCP-leden gezien hun rol als ketenpartner 
de veiligheid vergroten door ook de veiligheidskwaliteit van hun 
logistieke dienstverleners te beoordelen. In 2016 is het aantal 
bedrijven dat middels een veiligheidsbeoordelingssysteem de 
kwaliteit van hun logistieke dienstverleners beoordeelt sterk 
verbeterd.

4 - PRODUCTINFORMATIE
De pijler productinformatie ziet o.a. op 
veiligheidsinformatiebladen, etikettering en transportpapieren. 
Omdat dit een kwalitatieve beoordeling van de informatie 
vraagt, wordt voor beoordeling van de prestaties van de leden 
gekeken naar de inspectieresultaten van de I-SWZ over 2016 
m.b.t. veiligheidsinformatiebladen. De inspectie SZW voerde 
inspecties uit op het VIB bij eindgebruikers van chemische 
stoffen en constateerde grote verbeteringen. Uitkomst is dat 
75% van de bedrijven goed omgingen met het VIB, hetgeen 
een toename is van 20% t.o.v. voorgaande jaren. Deze VIB 
eindgebruikers zijn voor hun VIB afhankelijk van leveranciers 
eerder in de keten, waaronder VHCP-leden. 

Responsible care jaarverslag
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5 - Opleiding/training
Het gemiddeld aantal RC-gerelateerde trainingen dat leden 
jaarlijks aan medewerkers aanbieden laat een stijgende trend 
zien. Ook is positief dat RC-training inmiddels bij bijna 80% van 
de leden onderdeel is bij opleiding van nieuwe werknemers. In 
voorgaande jaren was hier nog nauwelijks sprake van.

6 - CALAMITEITENPLAN
Het aandeel leden dat beschikt over een 24-uurs alarmnummer 
is ongeveer gelijk gebleven en ligt rond de 76%. Het percentage 
leden dat hun systeem test is de afgelopen twee jaar 
verdrievoudigd – een zeer positieve ontwikkeling. 

7 - DOORLOPENDE VERBETERINGEN
Het Responsible Care-programma is erop gericht om de leden 
constant bij de les te houden om zich te blijven verbeteren op 
het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit komt tot 
uitdrukking in het verbeterplan. Inmiddels geeft 95% van de 
respondenten aan over zo’n plan te beschikken. Hiermee komt 
het ideaalbeeld van continue verbetering bij álle leden steeds 
dichterbij.

8 - COMMUNICATIE MET DE SAMENLEVING
De chemische handelssector is primair gericht op zaken doen 
en in mindere mate gericht op interactie met de samenleving. 
Toch wordt de sector hier steeds beter in: het percentage leden 
dat contact heeft gezocht met haar omgeving is in twee jaar 
gestegen van 36% naar 62%. Het gaat hier om communicatie 
met onder andere scholen, gemeenten en bedrijven.

BAROMETER

Jaarlijkst wordt de Responsible Care ‘barometer’ 
opgesteld. De barometer beoordeelt hoe actief leden 
van het VHCP invulling geven aan Responsible Care. 

Om de maximale score van 100 punten te halen moet 
een bedrijf:
1. Voldoen aan de Third Party Verification-verplichting
2. De Responsible Care-enquête invullen
3. Minimaal twee klankbordgroepbijeenkomsten 

bijwonen 
4. Actief zijn binnen het VHCP. 

In 2016 behaalde 61% van de leden een barometerscore 
van meer dan 75 punten. Daarmee is de score in 2016 
niet verbeterd ten opzichte van 2015. In 2016 sloten 
enkele bedrijven zich aan bij het VHCP. Het kost echter 
enige tijd om hen goed aan te haken bij RC en het VHCP. 
Dit heeft een drukkend effect op de barometerscore 
gehad. 

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien. Het 
VHCP heeft de ambitie dat ieder lid minimaal 75 punten 
scoort. Mocht u geholpen willen worden bij het behalen 
van een hogere score, neemt u dan contact op met het 
secretariaat.
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Social Event
HET VHCP REIST NAAR HAARLEM VOOR HET SOCIAL EVENT

In september reisde de Nederlandse chemisch distributiesector naar het prachtige 
Haarlem voor het Social Event. 

Na een gezamenlijke lunch werd een bezoek gebracht aan het Teylers Museum. Dit 
museum is opgericht om de verlichtingsidealen uit te dragen en onafhankelijke, 
wetenschappelijke kennis te stimuleren. Het museum wist zelfs Albert Einstein te 
inspireren; het museum is de plek waar natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz 
werkte aan wat de basis is voor de relativiteitstheorie van Einstein. Wij zagen een zeer 
uiteenlopende collectie: van een elektriseermachine tot schetsen van Michelango, van 
fossielen tot een sterrenwacht. 

Vervolgens stapten wij aan boord van de Dockum, het oudste nog varende passagiersschip 
van Nederland. Na een tocht door Haarlem begaven wij ons naar een oude gelddrukkerij 
tegenover het hotel. Hier wachtte een feestelijk diner, zoals gebruikelijk in black tie. De 
aanwezige VHCP-leden, JICD-ers en hun partners dansten tot in de vroege uurtjes.

Dit jaar maken wij ons op voor alweer de dertiende editie van het Social Event. Na de 
stedelijke locatie van afgelopen jaar, trekken wij ditmaal weer het platteland in. De keuze 
is daarbij gevallen op een prachtige locatie op de Veluwe: Het Roode Koper in Leuvenum. 
De organisatie, bestaande uit Sandra Bel, Bert Bos, Jacques van Lindonk, Robert Stuyt, 
Harry van Zuuk en Albert Goedemoed, is hard bezig om voor u een mooi dag- en 
avondprogramma samen te stellen. Noteert u vast vrijdag 14 september in uw agenda!

Nieuws van het secretariaat

Ondanks de Brexit blijft het belang van Europese regelgeving voor de Nederlandse chemiedistributeurs 
steeds toenemen. Om een goede indruk te krijgen van de ontwikkelingen in Europa, organiseerde het 
VHCP een lunchbijeenkomst met een lezing van Marco Mensink, directeur Cefic. 

Hij ziet dat de positie van Duitsland ten opzichte van chemie steeds meer gaat lijken op die van 
Frankrijk en Scandinavië, waar men chemie vooral ziet als iets dat vies en gevaarlijk is. In Brussel kon 
de chemie veelal rekenen op een verstandige positie van het Verenigd Koninkrijk. Na de Brexit zal de 
chemie in belangrijke mate afhankelijk worden van politieke steun uit Oost Europa. Daar is echter 
minder productie en is dus hulp van de chemiedistributiesector hard nodig.

Marco Mensink benadrukte ook dat REACH eigenlijk pas net is begonnen. Hij voorspelde dat na de 
deadline de 200 à 300 meest gevaarlijke stoffen zullen worden aangepakt in losse, stof-specifieke 
dossiers. Daarbij wordt wetenschap steeds vaker aan de kant geschoven. Dit is te wijten aan de rol 
van politici en ngo’s, maar soms ook aan de industrie zelf. Dit komt bijvoorbeeld doordat de industrie 
(potentieel) gevaarlijke stoffen ook stopt in producten waar dit niet echt nodig is, zoals TiO2 in 
mozzarella. Daarnaast zou de industrie hun onderzoek pro-actiever moeten delen met het publiek en 
de wetenschap. Dit heeft bijvoorbeeld succes gehad bij het formaldehyde-dossier. Verder zet Cefic in 
op strenge handhaving van REACH. 

De Europese Commissie Juncker (2014-2019) werkte aan het programma ‘Better Regulation’, hetgeen 
in de praktijk betekende ‘less regulation’. Het lijkt erop dat er de komende tijd geen grote nieuwe 
wetgevingstrajecten worden gestart, zodat de opvolger van Juncker met schone lei kan beginnen 
zonder eerst allerlei bestaande trajecten tot een goed einde te moeten brengen.

Bij Cefic zelf is ook het nodige in beweging. Niet alleen heeft het onlangs een nieuw gebouw 
betrokken, maar ook is de hele organisatie gestroomlijnd. Daarbij is de organisatie georganiseerd als 
een Formule 1-auto: het gewicht zit onderin. Zo moet Cefic meer de blik naar buiten kunnen richten en 
daadkrachtiger te werk gaan. De chemie is weliswaar de belangrijkste industrie van de EU, maar toch is 
Cefic maar relatief klein. Het heeft ‘slechts’ 300 chemielobbyisten op 23.000 ambtenaren. 

Tot slot ging Marco Mensink in op het belang van Responsible Care. Hij legde uit dat dit programma 
voor Cefic de hoeksteen blijft om de prestaties op het gebied van veiligheid voor mens en milieu te 
vergroten. De chemieproducten werken nauw samen met de chemiedistributeurs op het gebied van 
Responsible Care. Om die samenwerking in Europa verder te versterken tekenden Marco Mensink (Cefic) 
en Elisa Setién (Fecc) in mei 2017 een hernieuwd Memorandum of Understanding on Responsible 
Care”. Dit gebeurde in het bijzijn van Edgar E. Nordmann (ICTA President), Neville Prior (Fecc President) 
en Robert Stuyt (Voorzitter Fecc RC Commissie). 

NIEUWS UIT EUROPA
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