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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt de nieuwe Focus. Hierin blikken we terug op alle
ontwikkelingen die het VHCP en zijn leden hebben doorgemaakt
in 2018. Daarnaast kijken we, zoals gewoonlijk, terug op enkele
evenementen die het VHCP afgelopen jaar heeft georganiseerd
zoals het Social Event, de Nieuwjaarsborrel en de Responsible Care
klankbordbijeenkomsten.
De Focus staat dit jaar in het teken van één overkoepelend thema “Dual”, het duale karakter van chemische
stoffen, die raakt aan de verschillende commissies die het VHCP rijk is; Commissie Food Feed, Commissie
Milieu & Veiligheid, werkgroep Responsible Care en het platform Stoffen. Wordt in de Commissie Food Feed
bijvoorbeeld gesproken over citroenzuur voor industriële toepassing als ingrediënt, zo komen in de Commissie
Milieu & Veiligheid de problemen rondom afvallozingen van o.a. drugs aan de orde.
In deze Focus staan daarom vier interviews die gericht zijn op het duale karakter van chemische stoffen.
Allereerst komt Hans Hendriks, senior adviseur binnen het taakveld drugsprecursoren bij de FIOD, aan het
woord. Hij geeft zijn visie op de Wet voorkoming misbruik chemicaliën en gaat in op het waarborgen van
de veiligheid in Nederland. Hij acht samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven noodzakelijk om de
drugsproblematiek in Nederland terug te dringen.
Daarna komt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan bod. De NCTV maakt
het beleid voor precursoren voor explosieven in Nederland. De NCTV gaat in op de risico’s rondom precursoren
voor explosieven en de ontwikkelingen die op dit punt spelen.
Vervolgens wordt de secretaris van de Minerale Meststoffen Distributie (MMD) , Jo Ottenheim, gevraagd naar
zijn visie op beleid en regelgeving over precursoren voor explosieven en zijn ervaring met (mis)bruik van
kunstmest voor explosieven.
Tot slot komt Nicolette Koopen aan het woord, een moeder wiens dochter overleed aan het gebruik van
XTC. Zij heeft vlak na de dood van haar dochter Stichting Team Daniëlle opgericht. Met presentaties op
scholen, sportverenigingen en afkickklinieken reist zij het hele land door. In totaal heeft zij al 8.000 jongeren
toegesproken.
De interviews zijn daarom niet alleen vanuit beleidsmatig perspectief geschreven, maar gaan ook daadwerkelijk
over de gevolgen en ervaringen van het gebruik van precursoren op bedrijfs- en zelfs persoonlijk niveau. Hopelijk
wordt de vaak genoemde gewenste bewustwording van gevaren bij het verkeerde gebruik van chemische
stoffen door deze Focus bij de lezer versterkt. Binnen het VHCP zorgen we immers -als chemiedistributeursvoor veiligheid in de chemieketen.
Ik wens u veel leesplezier.
Robert Stuyt
Secretaris VHCP
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Deze veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld door de Commissie Responsible Care van het Verbond van
Handelaren in Chemische Producten met als doel om behulpzaam te zijn bij het veilig werken met
gevaarlijke stoffen. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voortvloeiend uit toepassing van deze voorschriften. De voorschriften treden uiteraard niet
in de plaats van geldende regelgeving. Voor meer info neem contact op via www.vhcp.nl.
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Jaaroverzicht VHCP 2018
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 de meest in het oog springende
activiteiten en resultaten in 2018.

Milieu en Veiligheid
De Commissie Milieu & Veiligheid is in 2018 viermaal
bijeengekomen. Twee vergaderingen vonden plaats ten kantore
van twee van onze leden, te weten bij Breustedt te Apeldoorn
en Synerlogic te Duiven. Voor andere commissieleden bood dit
een mooie gelegenheid om een ‘kijkje in de keuken’ te nemen.
Naast de gebruikelijke aandacht voor de verschillende PGSstandaarden was er dit jaar ook aandacht voor een voorgestelde
wijziging van het Besluit omgevingsrecht ten aanzien van de
regels voor opslagen van minder dan 10 ton. Hoewel de wijziging
werd gepresenteerd als een lastenverlichting, bleek deze juist
een lastenverzwaring met zich mee te brengen. Deze wijziging
is opgemerkt door de commissie. Vervolgens heeft het VHCP de
andere chemiebranches samengebracht en mede namens hen
een brief opgesteld gericht aan het ministerie.

heeft inmiddels aangegeven ook een eigen REACH systeem in
te zullen richten dat is gebaseerd op REACH en alleen geldt voor
het Verenigd Koninkrijk. Het moet nog blijken wat de precieze
gevolgen van de uittreding zijn voor chemiedistributiebedrijven
die handelen met het Verenigd Koninkrijk.
Na het succes van 2017 is ook in 2018 gekozen om een
Stoffendag te organiseren met verschillende andere branches
uit de chemieketen. De dag begon met een plenair gedeelte
met speeches van Peter Torbijn (directeur DG Milieu en
Internationaal bij I&W) over omgevingsveiligheid en Ira Helsoot
(Radboud Universiteit) over risicobenadering. Daarna hadden de
circa 350 deelnemers keuze uit een ruime verscheidenheid aan
workshops, hetgeen resulteerde in een brede kennisuitwisseling.

Stoffen
Op 31 mei is de REACH-registratiedeadline verstreken. In
totaal zijn er 22.000 stoffen geregistreerd. Vanuit de politiek is
er, nu meer dan een half jaar naar dato, een roep om dossiers
inhoudelijk te beoordelen op correctheid. Er is namelijk
gebleken dat het hier in sommige gevallen aan schort. In
2019 jaar zal ECHA dan ook inzetten op een verbetering van
de kwaliteit van de registratiedossiers. Daarnaast is vanuit de
politiek veel aandacht voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
door o.a. de GenX-affaire. Momenteel staan ongeveer 1.400 van
dit soort stoffen op de ZZS-lijst en wordt er vanuit de overheid
gekeken hoe emissies van ZZS kunnen worden verminderd.

VHCP AGENDA 2018
•
1x Nieuwjaarsreceptie
•
1x Algemene Ledenvergadering
•
4x Bestuursvergaderingen
•
4x Commissie Milieu & Veiligheid
•
3x Platform Stoffen
•
2x Commissie Food & Feed
•
3x Werkgroep Responsible Care
•
2x Klankbordgroep Responsible Care
•
1x Social Event
•
1x Bestuursbezoek
•
1x Chemische Golfdag
•
1x Veiligheidsdag
•
1x Workshop Food Feed
•
1x Stoffendag
•
1x Lunchbijeenkomst

De Brexit kan grote gevolgen hebben voor chemiebedrijven die
te maken hebben met regels onder REACH. Bedrijven hebben
zich bijvoorbeeld voorbereid door registraties over te hevelen
van registranten uit het Verenigd Koninkrijk naar een registrant
in een van de andere EU-lidstaten. Het Verenigd Koninkrijk
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Lunchlezing

De commissieleden van Platform Stoffen hebben het afgelopen
jaar alle ontwikkelingen rondom stofgerelateerde regelgeving
gevolgd en besproken. Eén van de onderwerpen was de
herziening van de verordening precursoren voor explosieven.
Deze werd in 2018 behandeld door de Europese Commissie,
EU Parlement en Europese Raad. Het bevat een grotere
ketenverantwoordelijkheid, introduceert een meldplicht,
vereist een ‘professionele behoefte’ bij de afnemer en geeft de
Europese Commissie meer macht om stoffen aan de lijst toe
te voegen. Verderop in deze editie van de Focus kunt u over dit
onderwerp verder lezen.

Door de commissie Responsible Care is een herziening
uitgevoerd van de zelfanalysechecklist van het VHCP. Dit
document helpt de VHCP-leden bij het beoordelen van
hun organisatie en het invulling geven aan het Responsible
Care-programma. Bij de herziening is gebruikt gemaakt van
de voorbeelden uit de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk.
Food Feed
De in 2017 opgerichte Commissie Food Feed heeft zich ook dit
jaar beziggehouden met een verscheidenheid aan onderwerpen.
Zo is er aan een best supply chain practice gewerkt over
emballage Food Feed (vloeistoffen). Het document bevat o.a.
aandachtspunten en goede praktijken die leden helpen bij het
waarborgen van de voedselveiligheid ingeval van hergebruik
van verpakkingen.

Responsible Care
Responsible Care is een belangrijke pijler van het VHCP. In
2018 werden naast de Stoffendag nog twee Responsible Care
klankbordgroepbijeenkomsten georganiseerd. De eerste ging
over regelgeving en certificering. Advocaat Esther Broeren
(Element Advocaten) gaf een overzicht van het belangrijkste
regelgevend kader aan de hand van enkele juridische
uitspraken. Zij besprak o.a. een arrest waarin de rechter een
kantoorhoudend bedrijf toch aansprakelijk hield voor de juiste
omgang met hun producten bij een logistiek dienstverlener.
Vervolgens werd een presentatie gegeven over de ISO14001
(milieu) en de OHSAS18001 (arbo) certificaties.

Daarnaast werd ook dit jaar een workshop over ingrediënten voor
voeding en voeder georganiseerd. De levensmiddelenexperts
van VHCP-leden werden tijdens een drukbezochte workshop
bijgepraat door een senior Inspecteur van de NVWA waarin
werd ingegaan op gevaren in grondstoffen, tracering en
etikettering. Steeds meer VHCP-leden zijn actief op de markt
voor ingrediënten.
Netwerk
Het VHCP heeft in 2018 ook lezingen georganiseerd die
ingingen op ontwikkelingen in de chemiedistributie. De
jaarvergadering vond wederom op een bijzonder locatie plaats:
Tata Steel Nederland te IJmuiden. Het terrein van Tata Steel
Nederland is het grootste aaneengesloten bedrijventerrein
van Nederland waar bijna tienduizend mensen werken. Na
het formele gedeelte volgde een welkom van Theo Henrar,
de bestuursvoorzitter van Tata Steel. Hij ging kort in op

De tweede workshop ging over transport. De deelnemers
kregen eerst een rondleiding door een verkeerscontrolekamer
van Rijkwaterwaterstaat. Aansluitend werden twee presentaties
gegeven. Thomas Reitsma van de Commissie Transport Gevaarlijke
Goederen (CTTG) sprak onder andere over het omgaan met
buitenlandse chauffeurs, extreme weersomstandigheden en de
digitale vrachtbrief. Daarna kwam Wim van Coevering, senior
inspecteur van de ILT, aan het woord. Hij besprak de toename
van het aantal meldingen en voorvallen op de weg.
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Jaarvergadering bij Tata Steel

de uitdagingen waar zijn bedrijf mee te maken heeft: het
terugdringen van de CO2-uitstoot, de fusie met ThyssenKrupp
en de dreigende Amerikaanse importheffingen. Dit vormde een
mooie opmaat voor het verhaal van Bernard Hammelburg die
een presentatie gaf over de strategie van Trump rondom deze
importheffingen. Na de lezing volgde een rondleiding over de
indrukwekkende productielocatie van Tata Steel.

CO2-reductie zal aan de chemische industrie ook een andere
aanpak vragen van industriële processen en ketens.
Ook het VHCP zelf zal in 2019 aan verandering onderhevig
zijn. Een speciaal opgerichte subcommissie zal kijken naar
de ‘branding’ van het VHCP en de communicatiestrategie.
Immers, een veranderende samenleving vraagt ook om een
veranderende brancheorganisatie. De uitkomsten hiervan
zullen u te zijner tijd ongetwijfeld niet ontgaan.

Tijdens de ;unchlezing op 29 oktober gaf dr. Udo Jung van de
Boston Consultancy Group een uiteenzetting die in het teken
stond van ‘Digitalisering van de chemische industrie’. De heer
Jung gaf zijn visie op digitalisering en mogelijke disruptie.
De kern van zijn analyse was dat chemiehandel niet kan
zonder diepgaande kennis van chemie, logistiek en veiligheid.
Digitalisering zal altijd op deze basis moeten voortbouwen.
Volgens de heer Jung is daarom het risico beperkt dat Amazon
zich op korte termijn op onze sector zal richten.

Daarnaast blijft het VHCP inzetten op kennisvergroting, actieve
commissies en informatiedeling. Het VHCP doet dit samen met
zijn leden. Om ook van 2019 een succesvol jaar te maken en
daarbij in te zetten op een betere, veilige en bloeiende sector,
vragen wij ook dit jaar uw aandacht en inzet. Sluit u daarom
vooral aan bij één van de commissies en kom naar onze
bijeenkomsten!

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 Chemische Golfdag, de Nieuwjaarsborrel en
het Social Event.
Speerpunten 2019
We kunnen voorspellen dat op (inter)nationaal niveau 2019
een bewogen jaar gaat worden. De Brexit zal mogelijk grote
gevolgen hebben voor de chemiedistributiesector. Nog altijd
moet duidelijk worden onder welke voorwaarden het Verenigd
Koninkrijk een derde land zal worden. Hoe dan ook moeten
handelsrelaties worden herzien. Daarnaast wordt in Nederland
wekelijks discussie gevoerd over het Klimaatbeleid, van debatten
in de Tweede Kamer tot protesterende scholieren. Het laatste
woord is hier nog niet over gesproken. De energietransitie en
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Nieuwjaarsbijeenkomst & Stoffendag
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Samenwerking overheid en bedrijfsleven
noodzakelijk ter voorkoming van drugsproblematiek
EEN INTERVIEW MET HANS HENDRIKS, SENIOR ADVISEUR FIOD
Hans Hendriks is senior adviseur binnen het taakveld
drugsprecursoren bij de FIOD. De basis van de regelgeving
omtrent drugsprecursoren ligt in het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en
psychotrope stoffen (1988). Dit verdrag is uitgewerkt in enkele
Europese Verordeningen en vervolgens is op basis hiervan
in Nederland de Wet voorkoming misbruik chemicaliën van
kracht geworden. Het VHCP vraagt Hans Hendriks naar zijn
visie op de regelgeving omtrent drugsprecursoren en het
waarborgen van de veiligheid in Nederland.

toezicht en opsporing. Daarom is in 2007 de toezichthoudende tak
uitgeplaatst naar de Douane. Dit werd toen Team POSS, dat staat
voor Precursoren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving.
Team POSS houdt met name toezicht op het bedrijfsleven en
stelt daartoe onderzoeken in. Tevens begeleidt Team POSS de
inspecties die vanuit de OPCW (Organisation for the Prohibition
of Chemical Weapons) worden geïnitieerd in het kader van het
Verdrag chemische wapens.
De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst en is
door de Verenigde Naties en Europese Commissie aangewezen
als Nederlandse Nationale Competente Autoriteit. Daarom is
het meldpunt verdachte transacties chemicaliën bij de FIOD
belegd. Bij het meldpunt worden alle binnenkomende signalen

Hoe bent u terechtgekomen bij de FIOD?
“In 1983 ben ik gestart bij de Belastingdienst. Na diverse
functies in binnen- en buitendienst en drie jaar werkzaam
te zijn geweest op de Antillen, heb ik gesolliciteerd op een
functie bij de FIOD. Na verloop van tijd bestond mijn functie
uit werkzaamheden gerelateerd aan het meldpunt inzake
drugsprecursoren. Uiteindelijk ben ik doorgegroeid naar de
rol als senior adviseur. Ik houd me bij de FIOD o.a. bezig met
het geven van workshops in binnen- en buitenland en het
schrijven van beleidsmatige stukken. Daarnaast is het voor mij
belangrijk om mijn netwerk te onderhouden, zodat ik weet
wat er speelt en marktpartijen kan informeren. Ook heb ik
zitting in diverse binnen- en buitenlandse werkgroepen – ik
moet dus veel vergaderen.

beoordeeld en deels doorgestuurd naar partners ter eventuele
opvolging. Daarnaast beschikt de FIOD over een tactisch team
dat strafrechtelijke onderzoeken instelt naar aanleiding van
malversaties met precursoren. Synthetische drugsproductie is
al jarenlang een groot probleem in ons land. In het kader van
de precursorenproblematiek trachten we evenwel de legale
handel legaal te houden.
Hoe werken nationale en internationale diensten samen om
de veiligheid te vergroten?
De FIOD werkt nationaal intensief samen met de Belastingdienst
(incl. Douane) en andere toezichthouders, zoals de Autoriteit
Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Nederlandse
Zorgautoriteit. Deze toezichthouders kunnen zaken voordragen
voor strafrechtelijke aanpak. Besluitvorming daarover vindt plaats
in samenspraak met de aanmeldende toezichthouder, de FIOD
en met het Openbaar Ministerie. Ook wordt samengewerkt met
de drie andere bijzondere opsporingsdiensten (de Inspectie

U bent opsporingsambtenaar inzake precursoren bij de FIOD.
Wat is de werkverdeling met de Douane?
In 1999 is het dossier precursoren van het Ministerie van
Economische Zaken naar de FIOD overgeplaatst en tot 2007
was zowel toezicht als opsporing belegd bij de FIOD. Het werd
echter wenselijk geacht om een scheiding aan te brengen tussen
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Vragen de huidige praktijken om een verandering van regelgeving
en zo ja, wat voor verandering?
De synthetische drugsproductie in Europa en met name in ons land
is hoger dan ooit. Nog wekelijks worden er drugslabs ontmanteld
en vinden er dumpingen van chemisch afval plaats. We kunnen
eigenlijk concluderen dat alle inspanningen niet zo effectief zijn
als we eigenlijk zouden willen. Criminelen zijn vaak inventief,
richten zogenaamde ‘frontstores’ op, er vindt identiteitsfraude
plaats of men wijkt uit naar het buitenland. Het VN-Verdrag en de
Europese Verordeningen zijn geschreven in een tijd waarin alles
nog wat eenvoudiger was. Tegenwoordig zien we allerlei stoffen op
de illegale markt die helemaal niets meer met de legale handel te
maken hebben en dat vergt een andere aanpak. In Brussel, maar
ook op het ministerie in Den Haag wordt daarom momenteel
hard gewerkt om de wetgeving te evalueren en aan te passen, met
als doel de wetgeving meer flexibel te maken zodat er effectiever
kan worden gereageerd op de huidige trends en ontwikkelingen.
Daarnaast is natuurlijk ook meer opsporingscapaciteit cruciaal om
criminelen te kunnen opsporen.

SZW Directie Opsporing, de NVWA-IOD en de ILT-IOD), evenals
met Politie Nederland, de Financial Intelligence Unit, de
Koninklijke Marechaussee, de AIVD en de MIVD.
Internationaal werkt de FIOD o.a. samen met buitenlandse
zusterdiensten, de Europese Commissie, Europees Bureau
voor Fraudebestrijding (OLAF) en de International Narcotic
Control Board (INCB) van de Verenigde Naties. In het kader
van deze samenwerking faciliteert de INCB enkele online tools
waar Douane en FIOD gebruik van maken. Samenwerking,
kennisdeling en netwerken tussen partners en diensten is erg
belangrijk, eenieder heeft namelijk een specifiek werkterrein.
Informatie-uitwisseling en dialoog op internationaal niveau
zijn cruciaal, althans voor zover de privacywetgeving en
geheimhoudingsverplichtingen dat toelaten.
Hoe werkt een dialoog op Europees niveau als er veel
verschillende belangen spelen?
Dialoog op Europees niveau is erg belangrijk, al is dat soms wel
lastig. Waar het gaat om drugsprecursoren gaat het voor een deel
ook over handelspolitiek. Vele stoffen zijn dual use, zij hebben
ook een economisch maatschappelijk belang. Het bestrijden van
synthetische drugsproductie druist soms in tegen de belangen
van het bedrijfsleven. Zo komt het voor dat door een Europese
lidstaat word gepleit om een bepaalde stof te reguleren als gevolg
van synthetische drugsproductie in het betreffende land. Gevolg
hiervan is dat dat er extra administratieve verplichtingen ontstaan
voor bedrijven. Wanneer een andere lidstaat handelsbelangen
heeft bij die stof, komt het voor dat deze lidstaat bezwaren uit
tegen het voorstel. Het is dan vaak moeilijk om tot een dialoog
te komen. Ook is wetgeving in Europese lidstaten niet overal
hetzelfde uitgewerkt in nationale wetgeving, zoals de regels
over sanctionering. Dit kan een soort ‘waterbedeffect’ tot gevolg
hebben, waarbij criminelen uitwijken naar andere landen. Dat
moeten we natuurlijk zien te voorkomen.

Waarin zou de chemie(distributie)sector nog een grote slag
kunnen maken?
Geen enkel legitiem bedrijf wil natuurlijk geassocieerd worden
met de productie van synthetische drugs, het dumpen
van chemisch afval of andere illegale praktijken. Sommige
bedrijven hebben het al aardig op orde en hebben in hun
beheerssystemen de gevoelige chemicaliën gevlagd, waardoor
men intern gealarmeerd wordt bij de vraag naar bepaalde
stoffen of bepaalde combinaties van stoffen. Als er orders
komen is het van groot belang dat bedrijven zelf onderzoek
doen (bijvoorbeeld via de KvK, internet, afleveradres of ID) en
kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk een aantal checks
gedaan hebben. Blijf vooral alert en vreemde omstandigheden
melden. Verder is het erg belangrijk dat de kennis over wet- en
regelgeving binnen een organisatie goed geborgd is, zodat ook
bij wisseling van personeel de aandacht niet verslapt.

Welke punten uit de Wet voorkoming misbruik chemicaliën
zijn vooral van belang voor de chemiedistributiesector?
De wettelijke verplichting om verdachte transacties te
melden is mijns inziens het belangrijkste punt voor de
chemiedistributiesector. Ik merk dat het bedrijfsleven hier
regelmatig mee worstelt. Zo zijn verzoeken vanuit het criminele
circuit vaak niet ‘zwart-wit’ en dit maakt het soms moeilijk te
signaleren of een transactie verdacht is. Er zijn vele elementen
die een transactie verdacht kunnen maken; een limitatieve
lijst is moeilijk te geven. Het kan een nieuwe klant betreffen,
maar ook een reeds bestaande klant die zijn inkopen ineens
verdubbelt of ineens ‘vreemde’ combinaties van stoffen gaat
bestellen. In de Europese Guidelines en de brochure van de
Douane staan vele criteria genoemd. In zijn algemeenheid
geldt: volg je ‘onderbuikgevoel’, blijf doorvragen, ken je klant!
Het bedrijfsleven is het voorportaal, want ‘zonder chemicaliën
geen drugs en geen drugs zonder chemicaliën’. We zullen
moeten samenwerken om veiligheid te waarborgen.
Daarnaast is de verplichting om voor bepaalde stoffen een
activiteitenvergunning en/of een registratieverklaring aan te
vragen van belang. Internationaal gezien is de exportvergunning
van belang voor chemiedistributie.

Hoe ziet u het VHCP en wat verwacht u van het VHCP?
Het VHCP zien wij als een partner in de bestrijding van de
productie van synthetische drugs. Het VHCP helpt ons om het
bedrijfsleven alert te blijven houden en te wijzen op nieuwe
trends en ontwikkelingen middels vakbladen, nieuwsbrieven
en lezingen. Ik heb de afgelopen jaren een Responsible Care
workshop gegeven en ook op de laatste Stoffendag gesproken.
Het zijn mooie momenten om voorlichting te geven, bewustzijn
te creëren en met het bedrijfsleven te sparren over de huidige
problematiek rondom de productie van synthetische drugs.
Ook dit interview is wat mij betreft ook een mooi voorbeeld van
die publiek-private samenwerking.
De ervaring leert dat door deze sessies meer begrip ontstaat
voor de belangen en verantwoordelijkheden van bedrijfsleven
en overheid. We gaan de problematiek waarschijnlijk
nooit helemaal oplossen, maar misschien kunnen we met
gezamenlijke inspanningen de productie van synthetische drugs
en daaraan gerelateerde problemen enigszins beheersbaar
houden. Daar gaan we wat mij betreft voor!”
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Bestuursvergadering
Nieuwjaarsbijeenkomst
Werkgroep Responsible Care
Commissie Milieu & Veiligheid
Klankbordgroep Responsible Care
Platform Stoffen
LTI Workshop
Bestuursvergadering
Algemene Ledenvergadering
Commissie Food en Feed
Commissie Milieu & Veiligheid
Platform Stoffen
Bestuursvergadering
Werkgroep Responsible Care
Social Event
Commissie Milieu & Veiligheid
Commissie Food en Feed
Klankbordgroep Responsible Care
Platform Stoffen
Bestuursvergadering
Lunchbijeenkomst
Veiligheidsdag Veiligheid Voorop
Commissie Milieu & Veiligheid
Werkgroep Responsible Care
Arbo- en Stoffendag
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13.00
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16.00
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14.30
19.30
13.00
13.00
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16.30
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00.00
13.00
16.00
13.00
16.00
12.00
14.30
18.00
13.00
16.00
16.00
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16.30
10.30
13.30
10.30
13.30
14.00
13.00
14.30
10.30
10.30
13.30
14.00
10.30
12.00
10.30
13.30
10.30
13.30
10.00
12.00
12.00
10.30
13.30
09.30

		

		

		

		

		

		

		

		

		

7 januari
7 januari
24 januari
24 januari
7 februari
7 februari
5 maart
25 maart
25 maart
11 april
25 april
25 april
20 juni
27 juni
6 september
12 september
12 september
10 oktober
10 oktober
28 oktober
28 oktober
november
28 november
28 november
december

Brabers, Den Haag
Haagsche Club, Den Haag
Mavom, Alphen a/d Rijn
Mavom, Alphen a/d Rijn
UMC, Vergiftigingencentrum
UMC, Vergiftigingencentrum
Akkeroord, Waddinxveen
Industrieele Groote Club
Industrieele Groote Club
Brabers, Gouda
Boom, Meppel
Boom, Meppel
Brabers, Gouda
Azelis, Oosterhout
Azelis, Oosterhout

Vivochem, Almelo
Vivochem, Almelo

Ledenoverzicht VHCP
LEDEN
Aako
Alcochem Minerals
Arch Timber Protection
Arkema
Azelis
Boom
Bredox
Brenntag
Breustedt Chemie
Caldic Nederland
Cimcool Industrial Products
Equilex
Grolman Benelux
Helm Chemical Benelux
IMCD Benelux
Imperial Logistics
Keyser & Mackay
Mavom

AGENDA & LEDENOVERZICHT

Melspring International
Mepavex Logistics
De Monchy International
De Noord Chemicals
RodaChem
Safic-Alcan Necarbo
Sirius International
Synerlogic
Univar Benelux
ViVoChem
Will & Co
BUITENGEWONE LEDEN
Van Appeldoorn Chemical Logistics
Imperial Logistics
L. van der Lee en Zonen
Mepavex Logistics
RPC Promens
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Medewerker in beeld
FRANK BEKHUIS, TECHNICAL SALES MANAGER GROLMAN BENELUX

Ieder jaar brengt de Focus een medewerker van een VHCP-lid in beeld. In deze Focus vertelt Frank Bekhuis
van Grolman Benelux over zijn werk.
“Grolman Benelux, onderdeel van de Gustav Grolman Group, is sinds 15 maart 2016 lid van het VHCP en is
gevestigd in Goor. Gustav Grolman is een Duits familiebedrijf dat in 1855 werd opgericht. Op het hoofdkantoor
in Neuss nabij Düsseldorf heeft de 5e generatie Grolman zitting in het management en zal de 6e generatie
dit jaar zijn entree maken.
Grolman is een internationale distributeur van specialty chemicaliën voor industriële toepassingen. De
chemische grondstoffen die worden geleverd worden gebruikt voor de productie van kleefstoffen, coatings,
drukinkt, plastics, constructie chemicaliën en personal care. Vanuit deze grondstoffen worden producten
zoals verf, lijm, cement- en gipsgebonden producten, kleefstoffen en cosmetica producten geformuleerd.
Ik ben al 31 jaar werkzaam in deze branche en sinds 4,5 jaar ben ik dienst bij Grolman als Technical Sales
Manager. Ik heb chemische technologie gestudeerd aan de HTS in Hengelo (tegenwoordig de Saxion
Hogeschool). Ik heb veel internationaal gewerkt en woon nu in de Achterhoek, hetgeen een mooie uitvalsbasis
is voor mijn werkzaamheden in de Benelux.
In Goor werken wij met een klein team bestaande uit 8 personen. Onze algemeen directeur, Jeroen Wezemer,
is in 2005 bij Grolman begonnen om de Benelux organisatie op te bouwen. In mijn functie ben ik, samen
met drie andere collega’s, verantwoordelijk voor de contacten met de directe klanten in de Benelux. Binnen
onze vestiging werken wij in een tweetal duo’s van technical sales managers. Dat is een prettige manier
van (samen)werken, het is heel transparant en op deze manier kunnen we elkaar goed waarnemen in geval
van afwezigheid. Per werkweek ben ik gemiddeld 2 à 3 dagen op reis. Als buitendienst beschikken wij over
ons eigen CRM/ERP computersysteem, dat door onze eigen IT-afdeling binnen Grolman is ontwikkeld. Het
voordeel hiervan is dat wij veilig online over alle (markt)informatie kunnen beschikken. Daarnaast maak ik ook
deel uit van het Personal Care team dat vijf jaar geleden is opgericht om deze markt te ontginnen, in kaart
te brengen en ons te positioneren. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en zijn we actief in grote delen
van Europa.
Als geen ander kan ik beoordelen hoe het is om voor een familiebedrijf te werken. Ik heb hiervoor namelijk bij
een Amerikaans bedrijf gewerkt, waar een heel andere cultuur heerst dan in een familiebedrijf. Dat heeft niet
alleen met de business te maken, maar ook met de manier waarop je met je werknemers omgaat. Senioriteit
wordt gewaardeerd en een lange termijn visie is hier zeer aanwezig. Het gaat hier niet alleen om de cijfers en
dat is heel prettig.
Aan mijn collega’s werkzaam bij andere bedrijven in deze sector zou ik vooral willen meegeven: heb geduld!
In deze branche werk je over het algemeen op basis van vertrouwen en lang onderhouden contacten. Je
netwerk is essentieel en dit bouw je op en breid je uit vanaf het moment dat je actief bent in deze business.”
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Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
over de nieuwe verordening precursoren voor explosieven
In Nederland wordt het beleid voor precursoren voor
explosieven gemaakt door de de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). In gesprek
met het VHCP gaan twee medewerkers van de Directie
Contraterrorisme in op de risico’s rondom precursoren voor
explosieven en de ontwikkelingen die op dit punt spelen.
Uit vertrouwelijkheidsoverwegingen kan de identiteit van
de medewerkers niet worden gegeven. Het bereiken van het
kantoor van de NCTV maakte de serieuze positie en belangrijke
rol des te meer duidelijk. Na menig paspoort check en
doorgang door meerdere poortjes, zoals men ook gewend is
op vliegvelden, mocht het VHCP dit interview afnemen.

Wat is het regelgevend kader met betrekking tot precursoren
voor explosieven?
Omdat precursoren voor explosieven chemische stoffen zijn die
voor zowel legitieme doeleinden kunnen worden gebruikt als ook
voor vervaardiging van explosieven kunnen worden misbruikt,
zijn deze precursoren gebonden aan regels. Ter voorkoming
van de illegale vervaardiging van explosieven worden door de
Europese Verordening 98/2013 beperkingen gesteld aan het
aanbieden aan, het binnenbrengen, het voorhanden hebben en
het gebruiken van geselecteerde precursoren voor explosieven
door particulieren, en regels vastgesteld over het melden van
verdachte transacties door marktpartijen. Voortvloeiend uit de
Europese verordening inzake precursoren voor explosieven is er
ook een Nederlandse wet precursoren voor explosieven (WPE).

Wat is de rol van de NCTV in het voorkomen van aanslagen en
het bestrijden van extremisme en terrorisme?
“De NCTV richt zich op het voorkomen en beperken van
maatschappelijke ontwrichting. Samen met zijn partners binnen
overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat
de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. De NCTV
is het aanspreekpunt binnen de overheid voor de integrale
aanpak van terrorisme. De integrale aanpak terrorisme werkt
zijn inzet uit volgens de Nationale Contraterrorismestrategie
2016-2020. Deze inzet krijgt op vijf manieren vorm: verwerven,
voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen. De
combinatie van preventieve en repressieve maatregelen staat
bekend als de ‘brede benadering’ en wordt al lange tijd in
Nederland toegepast.

PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN

Hoe is de verkoop van explosievenprecursoren geregeld?
Voor verkoop aan particulieren hebben Europese lidstaten
op basis van de oorspronkelijke verordening de keuze uit een
vergunningstelsel, registratiestelsel of verbod. Nederland heeft in
de WPE gekozen voor een vergunningstelsel. Het is particulieren
niet toegestaan om stoffen (vaak met vermelding van een
vastgestelde grenswaarde), die worden gezien als grondstof
voor een explosief te importeren, in bezit te hebben of te
gebruiken. Voor sommige stoffen mag dat wel, als hiervoor een
gebruiksvergunning is afgegeven. Bij aankoop of controle moet
worden gevraagd naar deze vergunning. Particulieren kunnen
bij de Inspectie Leefomgeving en Transport een vergunning
aanvragen voor precursoren waarvoor zo’n gebruiksbeperking
geldt.
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Waarom is er geen algeheel verbod afgegeven op
explosievenprecursoren?
Explosievenprecursoren hebben veelal een dual use-karakter.
De stoffen of producten worden enerzijds doorgaans ingezet
voor normaal gebruik, zoals nagellakverwijderaar, oplosmiddel,
meststof of conserveermiddel. Anderzijds worden deze stoffen
soms misbruikt voor illegale vervaardiging van zelfgemaakte
explosieven. Omdat veel bedrijven en particulieren in Nederland
gebruik maken van deze stoffen voor een normale inzet is een
algeheel verbod, om onder andere economische redenen, niet
wenselijk. Het is van belang hier een afweging te maken tussen
het economische aspect en de veiligheid. Voor Nederland speelt
het veiligheidsaspect een grote rol, maar een algeheel verbod
wordt niet proportioneel geacht.

Wat zijn in dit voorstel de grootste wijzigingen?
Het voorstel bevat verdere harmonisatie van het systeem van
beperkingen en controles, verduidelijking van de verplichting
om informatie in de gehele toeleveringsketen te delen en een
snellere en flexibelere EU-procedure voor het wijzigen van de lijst
van explosievenprecursoren. Een van de grootste wijzigingen in
het voorstel is de introductie van de term professionele gebruiker.
In de huidige Verordening wordt alleen een onderscheid
gemaakt tussen een marktdeelnemer en particulier. Het gevaar
is dat momenteel iedere marktdeelnemer aan een precursor
kan komen, onafhankelijk of het die stof ook daadwerkelijk
nodig heeft voor de uitvoering van zijn specifieke economische
activiteit. Er wordt in het voorstel ook nog een verkoopverificatie
geïntroduceerd bij verkoop aan een eindgebruiker welke verder
gaat dan de huidige controle op alleen de identiteit van de
koper.

Kan Nederland ook chemische stoffen op de stoffenlijst zetten
waarvoor beperkingen gelden?
Stoffen die niet aan particulieren mogen worden aangeboden,
hetzij op zichzelf, hetzij in mengsels of producten die de
genoemde stoffen bevatten, tenzij de concentratie gelijk is
aan of kleiner is dan bepaalde grenswaarden, komen op de
stoffenlijst. Deze lijst wordt op Europees niveau samengesteld,
maar het staat lidstaten vrij om ook andere stoffen hieraan toe
te voegen op nationaal niveau. Tot dusver heeft Nederland de
stoffenlijst niet aangevuld.

“VOOR NEDERLAND SPEELT HET
VEILIGHEIDSASPECT EEN GROTE
ROL, MAAR EEN ALGEHEEL
VERBOD OP PRECURSOREN
VOOR EXPLOSIEVEN WORDT NIET
PROPORTIONEEL GEACHT.”

Hoe vindt nu de controle plaats op explosievenprecursoren?
Omdat de Verordening de verkoop van chemische stoffen aan
particulieren limiteert spelen verkopers een zeer belangrijke
rol. Verkopers voeren immers de transactie uit tussen henzelf
en de koper. Bij hen ligt dan ook de verantwoordelijkheid en
plicht om verdachte transacties te melden. Meer specifiek
waarborgt de Verordening twee controlemomenten, een vóór
de verkoop door middel van het doorgeven van informatie in
de keten over een chemische stof of product, en één tijdens de
verkoop wanneer er controle plaatsvindt van de identiteit van
de koper en -in geval van een particuliere koper- de controle
van de vergunning.

Waarom wordt die verkoopverificatie uitgebreid?
De verkoopverificatie vereist een beoordeling van de verkoper
of een chemische stof overeenkomt met het verwachte gebruik
van de koper. Deze beoordeling kan het beste zo dicht mogelijk
bij de eindgebruiker worden gemaakt door de verkoper. Het
principe van ‘ken je klant’ is heel belangrijk.

Is het noodzakelijk om de regelgeving aan te passen?
De Europese Commissie heeft in het voorjaar van 2018 een
voorstel gedaan om de bestaande verordening te herzien.
Aanleiding hiervoor was o.a. dat bestaande beperkingen en
controles in de Verordening onvoldoende bleken om de illegale
vervaardiging van zelfgemaakte explosieven te voorkomen en
dat er bepalingen in de Verordening ontbreken die de naleving
en handhaving vergemakkelijken. Door het mogelijk maken
van nationale keuzes bij de implementatie van de Verordening,
was er geen uniforme regeling voor alle marktdeelnemers in
de EU. Zo kon iedere EU lidstaat, binnen de gestelde kaders, de
verordening anders uitvoeren.

Wat is het vervolgtraject van het voorstel voor de herziening
van de Verordening?
In reactie op het voorstel van de Europese Commissie heeft het
Europees Parlement via amendementen een aantal wijzigingen
voorgesteld. Naar aanleiding daarvan zijn de Europese
Commissie, het Europees Parlement en de Raad in overleg
getreden. Zij hebben vervolgens overeenstemming bereikt
over een aangepaste tekst. Deze moet nu nog formeel door
het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd.
Het is nog de vraag of de goedkeuring nog voor de Europese
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parlementsverkiezingen in mei kan worden verleend. Echter, nu
er overeenstemming is over de tekst, valt niet te verwachten
dat het Parlement in de gewijzigde samenstelling de tekst nog
zal willen aanpassen. De Raad zal onder druk van de huidige
voorzitter, Roemenië, zo snel mogelijk naar ondertekening
streven.

dan weet een persoon met verkeerde intenties precies hoe zich
te gedragen. Toch kan men zich voorstellen dat een lijst wel erg
gewenst is voor het bedrijfsleven. Zo attenderen wij bijvoorbeeld
op het vragen naar informatie van de klant en het checken van
de betrouwbaarheid van een bedrijf. Hierin komt het voorop
staan van het belang van veiligheid dus weer terug.

Hoe worden bedrijven geïnformeerd door NCTV?
Door samenwerking en gezamenlijke inzet kan de veiligheid
in Nederland worden vergroot. Voor ons zijn de relevante
brancheverenigingen een belangrijke partij. Via hen proberen
wij bedrijven op de hoogte te houden van nieuwe regels. Het
is voor alle bedrijven lastig continu op de hoogte te blijven van
alle wetgeving en nieuwe regels. Wij proberen dan ook extra
aandacht te vragen voor (nieuwe) regels. Zo is er voorafgaand
aan de totstandkoming van de oorspronkelijke Verordening
een klankbord opgericht, de Klankbordgroep Zelfgemaakte
Explosieven. Hierin zitten vertegenwoordigers van o.a. de
cosmetica, chemie en de agrarische sector. Ook het VHCP is lid.
De klankbordgroep komt meermaals per jaar bijeen.

Wat verwachten jullie van het VHCP?
Samenwerking met branches is erg belangrijk, immers samen
zullen we het moeten doen. Wij beseffen ons dat wij een
groot beroep doen op branches en bedrijven wanneer zij een
verdachte transactie melden. Omdat meldingen vervolgens
kunnen leiden tot een opsporingsonderzoek kunnen wij geen
feedback delen met de melders van een verdachte transactie.
Het onderzoek zou zo op straat komen te liggen. Wij vragen
hiervoor dan ook begrip. Wij vragen jullie – ondanks de beperkte
mogelijkheid om opvolging van meldingen inzichtelijk te
maken – vooral verdachte transacties te melden.”

Hoe kan veiligheid in de keten worden gewaarborgd? Waar
zouden VHCP-leden meer op kunnen letten?
De overdracht van kennis is erg belangrijk om de veiligheid in
de keten te waarborgen. Het beste is als gevaren van stoffen zo
vroeg mogelijk in de keten worden vastgelegd, door bijvoorbeeld
het labelen van stoffen of producten of het doorgeven van
informatie middels een VIB. Tegelijkertijd moeten ketenpartners
ook om informatie vragen; het werkt dus twee kanten op. VHCPleden zouden aan deze wederzijdse informatie-uitwisseling
actief mee kunnen doen.
Er zit een paradox tussen het informeren van risico’s bij
precursoren voor het juiste gebruik en het misbruik van deze
informatie bij mensen met verkeerde intenties. Hoe zien jullie
dit?
Dat is inderdaad een lastige kwestie. Een voorbeeld is dat het
problematisch is om aan bedrijven duidelijk te maken wat een
persoon verdacht maakt. Immers, als die indicaties bekend zijn,
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introductie nieuwe leden
Het afgelopen jaar zijn Equilex en RPC Promens tot het VHCP toegetreden. Het VHCP
heet de leden hartelijk welkom en stelt hen graag aan u voor.
EQUILEX CHEMICALS B.V., is een Nederlands
marketingen
distributiebedrijf
voor
chemicaliën, petrochemische producten en
raffinagespecialiteiten.
Het
hoofdkantoor
bevindt zich in Schiedam, in de haven van
Rotterdam. Daar werken de administratieve,
logistieke, financiële en technische afdelingen
samen.
Daarnaast
beschikt
men
over
commerciële kantoren wereldwijd, in o.a. Nederland, Frankrijk, Poland, Rusland, India,
China en Zuid-Amerika. Producten welke worden aangeboden, zijn onder te verdelen
in de groepen:
-

Hogere olefines, lineaire alfa-olefinen
Alkylbenzenen, alkylfenolen
Raffinaderij chemicaliën
Oplosmiddelen
Prestatie chemicaliën

Kenwaarden van Equilex zijn lange termijn samenwerking en het voortdurend op zoek
zijn naar op maat gemaakte oplossingen voor de klant.

RCP Promens - In een gezonde en veilige
werkomgeving creëert RPC Promens
rotatiegietproducten - door te begrijpen
welke toegevoegde waarde de klant nodig
heeft.
RPC Promens Deventer is al in de pionierstijd van de kunststof in 1966 opgericht en is één
van de uitvinders van het rotatiegieten. Als onderdeel van deze wereldwijd opererende RPC
Group levert het bedrijf kunststof IBC’s onder de naam VARIBOX. Bouwend op meer dan 50
jaar ervaring met kunststof IBC’s is de VARIBOX uitermate geschikt voor de chemieketen.
Het doel van VARIBOX is het creëren van een werkomgeving met chemie waarbij
veiligheid voorop staat. De VARIBOX FC is dubbelwandig: met de geïntegreerde
opvangbak voldoet de VARIBOX FC aan de meest recente PGS en ADR-wetgeving.
Hiermee krijgen klanten een veilige oplossing en de flexibiliteit om de VARIBOX FC
op de gewenste plek neer te zetten, zonder dat extra lekbakfaciliteiten nodig zijn. Bij
het aankoppelen blijft de VARIBOX gesloten en komt de gebruiker niet in contact
met de chemicaliën. Dit minimaliseert de kans op blootstelling aan chemicaliën.
Door actief mee te werken en mee te denken, helpt RPC Promens Deventer om
de veiligheidscultuur binnen de industriële chemische keten verder te verbeteren.
veiligheidscultuur binnen de industriële chemische keten verder te verbeteren.
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Responsible Care bijeenkomsten

Responsible care jaarverslag
Leden van het VHCP vormen een onmisbare schakel in de
chemieketen. Vaak werken zij met grote hoeveelheden gevaarlijke
stoffen. Op hen rust dan ook de verantwoordelijkheid om ervoor
te zorgen dat hier veilig mee wordt omgegaan. Al sinds 1997
werken het VHCP en haar leden samen om de veiligheid van de
chemiedistributie sector te vergroten voor mens en milieu door
middel van deelname aan het Responsible Care-programma.

kunnen VHCP-leden als belangrijke schakel in de keten
de veiligheid vergroten door de veiligheid van logistieke
dienstverleners te beoordelen. Het afgelopen jaar is het aantal
bedrijven dat middels een veiligheidsbeoordelingssysteem
de kwaliteit van hun logistieke dienstverleners beoordeelt
wederom sterk verbeterd.
4 - Productinformatie
De pijler productinformatie richt zich op het bieden door
VHCP-leden
van
relevante
gezondheids-,
veiligheidsen milieuinformatie over producten en activiteiten aan
de werknemers, dienstverleners, klanten, het bevoegd
gezag en het publiek. Zo kan worden gedacht aan

1 - Wettelijke eisen
Leden moeten in elk geval voldoen aan de wet- en regelgeving,
voor zover op hen van toepassing en functioneren in
overeenstemming met richtlijnen en goede praktijken van het
VHCP. Het aantal veroordelingen en boetes bij VHCP-leden geeft
hiervan een indruk. De afgelopen twee jaar neemt het aantal
boetes af.

veiligheidsinformatiebladen, etikettering en transportpapieren.
Het is niet eenvoudig inzicht te krijgen in de invulling hiervan
omdat dit een kwalitatieve beoordeling vraagt. Daarom wordt
gekeken naar inspectieresultaten van de ILT en/ of de I-SZW
m.b.t. veiligheidsinformatiebladen. De Inspectie SZW constateert
in haar jaarverslag: “Tijdens inspecties naar de naleving van de
regels uit de Reach-regelgeving bleken veel werkgevers de
zaken niet op orde te hebben”. Dit betekent waarschijnlijk dat
er ook voor VHCP-leden nog werk aan de winkel is.

2 - Risicomanagement
Leden van het VHCP moeten ervoor zorgen dat hun activiteiten
geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor werknemers,
dienstverleners, afnemers, het publiek of het milieu. Er wordt
gekeken naar het aantal incidenten per miljoen gewerkte uren.
Het aantal incidenten is gestegen ten opzichte van voorgaande
jaren, waarbij het voornamelijk ging om incidenten wegens
onoplettendheid van de werknemer.

5 - Opleiding/training
VHCP-leden moeten verzekeren dat alle werknemers zich
bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en zorgen voor
voldoende opleiding en training van hun werknemers om
te kunnen voldoen aan de gezondheids-, veiligheids- en
milieudoelstellingen. Het gemiddeld aantal RC-gerelateerde
trainingen dat leden jaarlijks aan medewerkers aanbieden laat

3 - Beleid en documentatie
VHCP-leden leggen activiteiten vast in documenten en zorgen
ervoor dat Responsible Care een integraal onderdeel is van
het gezondheids-, veiligheids- en milieubeleid. Zo beschikken
vrijwel alle leden over een managagementcertificaat. Daarnaast

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG
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een stijgende trend zien. Gemiddeld bieden VHCP-leden hun
medewerkers bijna 2 trainingsdagen per jaar op het gebied van
veiligheid voor mens en milieu.

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

6 - Calamiteitenplan
Van leden van het VHCP wordt verwacht een passend
calamiteitenplan te hebben en te onderhouden. Het aandeel
leden dat beschikt over een 24-uurs alarmnummer blijft vrij
constant en ligt rond de 80 %. Het percentage leden dat hun
systeem test is het afgelopen jaar gelijk gebleven, na forse
stijgingen in voorgaande jaren.
7 - Doorlopende verbeteringen
VHCP-leden ondersteunen en nemen deel aan initiatieven
die de kwaliteit van de activiteiten verbeteren en die het
gezondheids-, veiligheids- en milieubewustzijn verbeteren.

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.

Het RC-programma is erop gericht om de leden bij de les te
houden om zich continue te blijven verbeteren. Dit komt tot
uitdrukking in het verbeterplan. Inmiddels geeft 95% van de
aan respondenten over zo’n plan te beschikken.
8 - Communicatie met de samenleving
Tot slot is belangrijk dat VHCP-leden communiceren met alle
betrokkenen over de mogelijke impact van de activiteiten, is het
bedrijf hier ook alert op en reageert het op de zorgen hierover
uit de gemeenschap. Leden van het VHCP communiceren
met de samenleving ongeveer evenveel als vorig jaar: namelijk
60 %. Manieren van communicatie omvatten: sponsoring,
stageplekken, overleg met burgemeester en omliggende
bedrijven, open dagen, twitterberichten en schoolbezoeken.

In 2017 behaalden 21 bedrijven een barometerscore
van meer dan 75 punten. Dit komt overeen met 66%
van het totale ledenaantal, tegenover 68% in 2016.
Ruim tweederde van de leden behaalt daarmee de
score die het VHCP nastreeft. Zestien VHCP-leden
hebben in 2017 de volledige 100-punten behaald:
Aako, Arkema, Azelis, Boom, Brenntag, Cimcool, Helm,
IMCD, In2Food, Keyser & Mackay, Mavom, Synerlogic,
Rodachem, Safic-Alcan, Vivochem en Will & Co.
Deze leden geven dus maximaal invulling aan het
Responsible Care-programma.
Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien. De
ontwikkeling toont aan dat de trend van de barometer
sinds 2014 positief is: een steeds groter deel van de
leden behaalt een score van meer dan 75 punten en
steeds minder leden hebben een score van minder dan
50 punten. Gezien de aanwas van nieuwe leden wordt
het de komende jaren een uitdaging om deze positieve
trend door te zetten.

Barometerscore
(aantal leden)
100%
26%
80%
60%

18%

35%
9%

40%
56%

56%

29%
9%

62%

26%

25%

6%

9%

68%

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 gerust
contact op met het secretariaat.

66%

Voor een uitgebreid verslag verwijst het VHCP naar het
Responsible Care Jaarverslag.

20%
0%

2013

2014

2015

2016

2017

Score van > 75 punten
Score van 50 tot en met 75 punten
Score van < 50 punten
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WERK & VEILIGHEID

WERK & VEILIGHEID

WERK & VEILIGHEID

Bescherm jezelf

Denk na voor je
tilt of verschuift

WERK & VEILIGHEID

ZORG VOOR EEN

Tegen vallen

up-to-date

gEBRUIK GEEN

ALCOHOL OF DRUGS

WERKVERGUNNING

Til met een
rechte rug

Zorg voor de juiste
veiligheidsmaatregelen

bekijk de beste
manier per situatie

Let altijd goed op

Maak zo nodig gebruik
van hulpmiddelen

Houd de trapleuning vast

Deze veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld door de Commissie Responsible Care van het Verbond van
Handelaren in Chemische Producten met als doel om behulpzaam te zijn bij het veilig werken met
gevaarlijke stoffen. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voortvloeiend uit toepassing van deze voorschriften. De voorschriften treden uiteraard niet
in de plaats van geldende regelgeving. Voor meer info neem contact op via www.vhcp.nl.

Zorg voor toestemming
voor je een besloten
ruimte betreedt

Geen ALCOHOL TIJDENS WERK

Zorg voor toestemming voordat
je veiligheidsapparatuur
of beveiligingen uitschakelt

PAS OP MET REACTIEVERMOGEN
VERTRAGENDE MEDICIJNEN

Deze veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld door de Commissie Responsible Care van het Verbond van
Handelaren in Chemische Producten met als doel om behulpzaam te zijn bij het veilig werken met
gevaarlijke stoffen. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voortvloeiend uit toepassing van deze voorschriften. De voorschriften treden uiteraard niet
in de plaats van geldende regelgeving. Voor meer info neem contact op via www.vhcp.nl.

WERK & VEILIGHEID

Deze veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld door de Commissie Responsible Care van het Verbond van
Handelaren in Chemische Producten met als doel om behulpzaam te zijn bij het veilig werken met
gevaarlijke stoffen. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voortvloeiend uit toepassing van deze voorschriften. De voorschriften treden uiteraard niet
in de plaats van geldende regelgeving. Voor meer info neem contact op via www.vhcp.nl.

WERK & VEILIGHEID

TELEFOONS ALLEEN

VORKHEFTRUCKS

1. Stop het proces en
meld het incident
Nooit tijdens bedienen
van apparatuur

Stel machines of
apparatuur veilig

Let altijd op de
aanwezigheid van
vorkheftrucks

Als er een lekkage is:

NOOIT TIJDENS
HET RIJDEN

WERK & VEILIGHEID

HIER RIJDEN

lekkages

DAAR WAAR TOEGESTAAN

Deze veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld door de Commissie Responsible Care van het Verbond van
Handelaren in Chemische Producten met als doel om behulpzaam te zijn bij het veilig werken met
gevaarlijke stoffen. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voortvloeiend uit toepassing van deze voorschriften. De voorschriften treden uiteraard niet
in de plaats van geldende regelgeving. Voor meer info neem contact op via www.vhcp.nl.

WERK & VEILIGHEID

Voorkom

GEBRUIK MOBIELE

Geen DRUGS TIJDENS WERK

check of de uitvoering van
het werk goed is omschreven

Meld het indien machines
of apparatuur niet werken

Maak oogcontact
met de chauffeur

2. Ruim het op een verantwoorde manier op
3. Voer het af als
chemisch afval

Laat je niet afleiden
tijdens het werk
Deze veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld door de Commissie Responsible Care van het Verbond van
Handelaren in Chemische Producten met als doel om behulpzaam te zijn bij het veilig werken met
gevaarlijke stoffen. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voortvloeiend uit toepassing van deze voorschriften. De voorschriften treden uiteraard niet
in de plaats van geldende regelgeving. Voor meer info neem contact op via www.vhcp.nl.

Deze veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld door de Commissie Responsible Care van het Verbond van
Handelaren in Chemische Producten met als doel om behulpzaam te zijn bij het veilig werken met
gevaarlijke stoffen. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voortvloeiend uit toepassing van deze voorschriften. De voorschriften treden uiteraard niet
in de plaats van geldende regelgeving. Voor meer info neem contact op via www.vhcp.nl.

WERK & VEILIGHEID

Houd je aan

Sluit machines of
apparatuur veilig af

Houd je aan DE
voetgangerspaden

Deze veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld door de Commissie Responsible Care van het Verbond van
Handelaren in Chemische Producten met als doel om behulpzaam te zijn bij het veilig werken met
gevaarlijke stoffen. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voortvloeiend uit toepassing van deze voorschriften. De voorschriften treden uiteraard niet
in de plaats van geldende regelgeving. Voor meer info neem contact op via www.vhcp.nl.

WERK & VEILIGHEID

Gebruik de juiste

Deze veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld door de Commissie Responsible Care van het Verbond van
Handelaren in Chemische Producten met als doel om behulpzaam te zijn bij het veilig werken met
gevaarlijke stoffen. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voortvloeiend uit toepassing van deze voorschriften. De voorschriften treden uiteraard niet
in de plaats van geldende regelgeving. Voor meer info neem contact op via www.vhcp.nl.

Een selectie van de veertien posters

WERK & VEILIGHEID

draag altijd

Veertien
Veiligheidsvoorschriften
het VHCP
eenvan
gordel
Change' procedures
'Management-of-

MET
BEELDENDE
Niet
opgemerkte
veranderingen
kunnen leiden tot een ongeval

persoonlijke

beschermingsmiddelen

Check welke persoonlijke

Gordel om in

Check of de
beschermingsmiddelen
in goede staat zijn

Ook als passagier

alle voertuigen
POSTERS beschermingsmiddelen
RICHT
nodig
zijn HET VHCP ZICH OP DE
MEDEWERKERS DIE DAGELIJKS MET CHEMIE WERKEN
Volg het principe van
Plan - Do - Check - Act

breng de persoonlijke
beschermingsmiddelen
veertien
Veiligheidsvoorschriften
Goed aan

Check of de
GoRdel vast zit

Het VHCP heeft het afgelopen jaar
opgesteld als
ondersteuning voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen. De Veiligheidsvoorschriften
zijn met name bestemd voor de werknemers op de werkvloer die hiermee aangemoedigd
worden om (nog) veiliger te werken. De Veiligheidsvoorschriften zijn uitgereikt als posters
met daarop eenvoudige veiligheidsboodschappen. Door gebruik te maken van cartoons zal
de veiligheidsboodschap beter en langer blijven hangen.
Deze veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld door de Commissie Responsible Care van het Verbond van
Handelaren in Chemische Producten met als doel om behulpzaam te zijn bij het veilig werken met
gevaarlijke stoffen. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voortvloeiend uit toepassing van deze voorschriften. De voorschriften treden uiteraard niet
in de plaats van geldende regelgeving. Voor meer info neem contact op via www.vhcp.nl.

Deze veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld door de Commissie Responsible Care van het Verbond van
Handelaren in Chemische Producten met als doel om behulpzaam te zijn bij het veilig werken met
gevaarlijke stoffen. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voortvloeiend uit toepassing van deze voorschriften. De voorschriften treden uiteraard niet
in de plaats van geldende regelgeving. Voor meer info neem contact op via www.vhcp.nl.

Dit zijn de veertien veiligheidsthema’s die in beeld gebracht worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rapporteer alle incidenten
Pas op voor explosiegevaar
Niet roken buiten rookgebieden
Draag altijd een gordel
Denk na voor je tilt of verschuift
Bescherm jezelf tegen vallen
Zorg voor een up-to-date werkvergunning
Gebruik geen alcohol of drugs
Gebruik mobiele telefoons alleen daar waar toegestaan
Voorkom lekkages
Hier rijden vorkheftrucks
Stel machines of apparatuur veilig
Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
Houd je aan ‘management-of-change’ procedures

De posters zijn op te vragen bij het secretariaat.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VHCP
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Deze veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld door de Commissie Responsible Care van het Verbond van
Handelaren in Chemische Producten met als doel om behulpzaam te zijn bij het veilig werken met
gevaarlijke stoffen. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voortvloeiend uit toepassing van deze voorschriften. De voorschriften treden uiteraard niet
in de plaats van geldende regelgeving. Voor meer info neem contact op via www.vhcp.nl.

Nicolette Koopen
MOEDER MET EEN MISSIE

Op 26 juli 2016 overleed Daniëlle, de 21-jarige jarige dochter
van Nicolette, aan de gevolgen van het gebruik van XTC. Om
de nagedachtenis aan Daniëlle in ere te houden en jongeren
bewuster te maken van de risico’s die partydrugs met zich
meebrengen, heeft Nicolette Koopen vlak na de dood van haar
dochter Stichting Team Daniëlle opgericht. Met presentaties op
scholen, sportverenigingen en afkickklinieken reist zij het hele
land door. In totaal heeft zij al 8.000 jongeren toegesproken.
Nicolette vertelt het VHCP over haar aanpak.

jaar zijn als zij voor het eerst met drugs in aanraking komen.
Om het concreter te maken laat ik foto’s zien van drugslabs
en vertel ik hoe de drugs worden gemaakt. Dit zijn vaak geen
fraaie foto’s. Ook vertel ik over het dumpen van drugsafval en
gestolen busjes die brandend worden achtergelaten. Er zijn
voorbeelden van afval dat wordt gedumpt in een autowasstraat,
in gierputten, maar ook gewoon al rijdende langs de weg. Ik leg
uit wat het betekent voor de grond als drugsafval in de natuur
wordt gedumpt. Jongeren en hun ouders denken vaak dat het
testen van pillen een veilige manier is om te weten of een XTC
pil ‘veilig’ is, maar dat is niet het geval. Er wordt getest op de
hoeveelheid MDMA en zuren, maar dat is niet genoeg want er
wordt niet getest of er andere gevaarlijke stoffen in de pil zitten.

“Vijf weken na de dood van Daniëlle zat ik al bij de notaris om
deze stichting op te richten. Ik wilde graag iets doen aan het
kennisgebrek in de samenleving op dit gebied. Naast mijn werk
als ambulant begeleidster voor mensen met een verstandelijke
beperking, besteed ik wekelijks bijna dertig uur aan Team
Daniëlle. Vorig jaar gaf ik 110 presentaties en naar verwachting
ga ik daar dit jaar flink overheen.

De sleutel voor bewustwording van het gebruik van drugs begint
bij de ouders, bij de opvoeding. Je hoeft als ouder niet zozeer
de gevaren van drugs te benoemen. Hoe negatiever je als ouder
bent, hoe minder de kinderen naar je luisteren. Ervaringen
delen, zoals ik doe, dat spreekt zowel de jongeren als de ouders
aan. Zo geef ik vaak overdag een presentatie aan leerlingen
op school en kom ik ’s avonds terug voor een presentatie aan
de ouders. Op deze manier wordt er een verbinding gemaakt
tussen kinderen en ouders.

Ik vraag jongeren tijdens presentaties wat zij denken dat er
nu eigenlijk in zo’n XTC-pil zit. Ik heb het dan vaak niet over
de chemische namen, maar over herkenbare namen voor de
doelgroep zoals nagellakremover (aceton), plas (ammoniak),
bleekwater en zoutzuur. Ze schrikken als ze die lijst voor giftige
stoffen horen. Tijdens de presentaties leg ik uit welke stoffen
in je lijf komen, wat het doet met je hersenen en hoe lang het
duurt voordat de stoffen uit je lijf zijn. Ik bespreek de risico’s,
zoals depressieve gevoelens na uitwerking van de drugs. Daarbij
spreek ik de jongeren aan in hun eigen taal, over feesten, hard
gaan en de hit ‘Drank en Drugs’ van Lil’ Kleine. Dat breekt vaak
het ijs. Mijn indruk is dat de meeste jongeren ongeveer veertien

Ik wil zo veel mogelijk mensen bereiken met mijn boodschap.
Daarbij horen zeker ook de bedrijven die kunnen voorkomen
dat drugsproducenten aan grondstoffen komen. Ik zou jullie
industrie willen meegeven: blijf alert. Luister naar je onderbuik,
die liegt nooit.”
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Jo Ottenheim

Sector scherp op zelfgemaakte
explosieven van kunstmest
In een rapport van het Europees Parlement staat dat in 2015
en 2016 bij ongeveer 40 % van alle terroristendaden gebruik
is gemaakt van zelfgemaakte explosieven. Veelal vormt
kunstmest de basis voor zo’n zelfgemaakt explosief. Zo werd
vorig jaar bij de arrestatie van zeven terreurverdachten in
Arnhem beslag gelegd op 100 kilo kunstmest die geschikt was
voor het maken van een bom.

Wanneer is beleid hiervoor ontstaan?
Het begon een jaar of twaalf geleden toen de terrorismedreiging
in Nederland en wereldwijd groter werd. Destijds is een Security
Convenant Kunstmest overeengekomen waarin overheid en
bedrijfsleven afspraken hebben gemaakt. Zo is er een register
opgesteld waar alle handelaren van meststoffen in zijn
opgenomen, om op die manier het overzicht te bewaren aan
wie of met welke bedrijven kunstmest mag worden verhandeld.
Praktisch alle handelaren in kunstmest zijn opgenomen in dit
register. Het systeem zorgt ervoor dat de distributeurs goed
zijn geïnformeerd, er bewustzijn is bij partijen en dat verdachte
transacties daadwerkelijk worden gemeld. Inmiddels is er de
EU-verordening precursoren voor explosieven die zijn uitwerking
vindt in de Nederlandse wet.

Het VHCP vraagt Jo Ottenheim naar zijn visie op beleid en
regelgeving over precursoren voor explosieven en zijn ervaring
met misbruik van kunstmest voor explosieven. Jo Ottenheim
is secretaris van Minerale Meststoffen Distributie en tevens
adviseur van Meststoffen Nederland, de belangenorganisatie
waarin producenten, importeurs en distributeurs van
meststoffen zijn verenigd. Leden van Meststoffen Nederland
brengen minerale meststoffen op de markt via ca. 350 kleinere
distributeurs.

Hoe kan een bedrijf dan aan kunstmest komen?
Met het Security Convenant mochten toentertijd particulieren
nog een bepaalde soort kunstmest kopen. Inmiddels is dit bij
wet verboden en moet een agrarisch ondernemer laten zien dat
hij als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In
agrarisch Nederland is het onderscheid tussen een professional
en particulier echter niet altijd scherp te trekken en is lang
vastgehouden aan het ‘ken je klant’-principe. Kunstmest
is daarmee anders in vergelijking met de meeste andere
chemische producten. In totaal is Nederland iets meer dan
50.000 boerenbedrijven rijk.

Is kunstmest een gevaarlijk product?
“Kunstmest is op zichzelf geen gevaarlijk product. Meststoffen
zijn van groot belang bij het telen van gewassen en vervullen
daarom een maatschappelijk belang. Pas na bewerking van
bepaalde soorten kunstmest en het toevoegen van enkele
stoffen kan een explosief mengsel ontstaan. Kunstmest is zelf
niet brandbaar. Helaas zijn tegenwoordig makkelijk recepten
op internet te vinden hoe een explosief kan worden gemaakt.
Het is dan ook belangrijk deze ontwikkelingen kritisch te volgen
en daar waar nodig beleid te maken.

PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN

Hoe kan worden voorkomen dat mensen met verkeerde
intenties toch aan kunstmest komen?
Het is belangrijk om als verkoper verdachte omstandigheden
te identificeren. Met enige regelmaat krijgen wij vanuit het
bedrijfsleven de vraag waar een bedrijf dan precies op moet
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letten en het ligt best gevoelig om zo’n profiel te geven. De
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV) heeft een aantal kenmerken van ‘verdacht gedrag’
opgesteld. Voorbeelden die worden genoemd zijn: contant
betalen of nerveus overkomen. Een combinatie kan leiden tot
een verdachte omstandigheid, maar dit ligt wel aan het oordeel
van de verkoper. Wij raden handelaren ook aan verder te vragen
naar waar kunstmest precies voor gebruikt gaat worden.
Wat doen jullie als er kunstmest wordt gevonden bij
terreurverdachten?
Hier neem ik graag de meest recente vondst, die in Arnhem
afgelopen jaar, als voorbeeld. Toen wij er achter kwamen dat
kunstmest was gevonden, hebben wij direct contact opgenomen
met de NCTV. Wij wilden weten welk soort en hoeveel kunstmest
er was geleverd en door welke leverancier. Later bleek dat het
product – gelukkig – niet door een kunstmesthandelaar werd
geleverd, maar door de politie zelf. De politie was geïnfiltreerd
in de groep en had als onderdeel van die operatie kunstmest
geleverd. Deze was wel onbruikbaar gemaakt, zodat er geen
explosieven van konden worden gefabriceerd. Wij zitten hier
uiteraard bovenop want geen enkele kunstmesthandelaar wil
natuurlijk dat zijn kunstmest in verkeerde handen valt. Door
negatieve berichtgeving in de media komt het imago van het
product onder druk te staan. Wij proberen hier dus op te acteren
door meteen te reageren als kunstmest wordt gerelateerd aan
terrorisme.

“DOOR NEGATIEVE
BERICHTGEVING IN DE MEDIA
KOMT HET IMAGO VAN
KUNSTMEST ONDER DRUK TE
STAAN.”

Zou het in de toekomst anders geregeld moeten worden?
Momenteel denk ik dat het systeem goed is ingericht én
goed werkt. Bedrijven die in ons register staan zijn attent en
weten wat ze te doen staat. De Europese Commissie is de
Verordening precursoren voor explosieven aan het aanpassen.
De wijzigingsvoorstellen gaan uit van een verkoopverificatie,
waardoor kopers steeds van te voren geïdentificeerd moeten
worden. Omdat handelaren in kunstmest veel met dezelfde
klanten te maken hebben, is het waarschijnlijk wel mogelijk de
administratieve lasten daarvan zo laag te houden. Herhaaldelijke
verkoopverificatie voor iedere individuele verkoop is overbodig
vanwege het al eerder genoemde ‘ons kent ons’-fenomeen in
de agrarische sector.”
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Social Event
NEDERLANDSE CHEMIEDISTRIBUTIE TREFT ELKAAR OP DE VELUWE

Het Social Event biedt de Nederlandse chemiedistributiesector de kans om elkaar op
ongedwongen wijze te spreken, waarbij ook partners van harte welkom zijn. Daarbij wordt
afgewisseld tussen het platteland in het ene jaar en een stad in het andere jaar. Nadat het
VHCP de vorige keer Haarlem bezocht, werd afgelopen september dus weer een landelijke
locatie aangedaan. Met het prachtige Hotel Roode Koper hadden we geen betere uitvalsbasis
kunnen vinden. Het stijlvolle landgoed was vroeger het buitenverblijf van de gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië.
De deelnemers werden op een zonnige dag met een lunch ontvangen in de tuin, uitkijkend
over de landerijen en het buitenzwembad. Vervolgens werden koppels gevormd en vertrok
het hele gezelschap per tandem door de bossen en over heide naar het verzamelpunt. Daar
startte de zogenaamde Veluwe Challenge waarbij in teams fanatiek werd gestreden om de
overwinning. De zeer uiteenlopende opdrachten werden vol overgave uitgevoerd en zonder
scrupules saboteerden de teams elkaar naar lieve lust.
’s Avonds volgden een borrel (waarbij enkelen met kleren en al in het zwembad eindigden) en
een diner in black tie in het hotelrestaurant dat al jarenlang een Michelin-ster heeft. De dag
werd afgesloten met een dansfeest met livemuziek. De volgende dag keerde het gezelschap
na het ontbijt weer huiswaarts.
Aankomend jaar staan wij alweer voor de veertiende editie van het Social Event. Het belooft
weer een prachtige editie te worden, ditmaal in Den Bosch. 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 6 september in uw agenda!

SOCIAL EVENT
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CHEMIEDISTRIBUTIE NU OOK OP WERELDSCHAAL VERTEGENWOORDIGD

Als handelaren in chemische stoffen hebben VHCP-leden bijna per definitie een internationaal
speelveld. Stoffen worden ingekocht in Algerije tot Zwitserland en verkocht aan Australië tot Zweden.
Vanwege het internationale karakter van onze sector is het VHCP aangesloten bij de International
Chemical Trade Association (ICTA). Deze relatief nieuwe associatie komt op voor de belangen van onze
sector op het wereldtoneel. Een korte introductie.
De wereldwijde chemiedistributiesector is goed voor een jaarlijkse omzet van circa € 300 miljard.
Bovendien groeit de sector naar verwachting tot 2022 sneller dan het BBP in alle mondiale regio’s.
ICTA vertegenwoordigt de belangen van deze cruciale sector voor de wereldeconomie, waarbij wordt
gestreefd naar het verbeteren van ondernemingsklimaat en het beperken van de veiligheidsrisico’s voor
mens en milieu.
Na enkele jaren als los samenwerkingsverband te hebben bestaan, is ICTA in 2016 officieel opgericht.
Sindsdien werkt het samen met wereldwijde stakeholders aan thema’s zoals UN GHS en TDG,
crisismanagement, etikettering, arbeidsveiligheid, verpakkingen, precursoren, ketenverantwoordelijkheid
en afval. Onder het lidmaatschap van ICTA bevinden zich associaties van over de hele wereld. Daarnaast
zijn enkele van de belangrijkste chemiedistributeurs ook direct lid, waaronder Azelis, Brenntag, Caldic
en Univar. Ook minder grote bedrijven zijn aangesloten; denk daarbij aan Cornelius, Harke en Krahn.
ICTA vertegenwoordigt de belangen van de wereldwijde chemische distributiesector bij VN-organisaties,
NGO’s en het algemene publiek. ICTA neemt actief deel aan internationale beleidsvorming op
bijvoorbeeld chemische wapens, vervoer van gevaarlijke goederen en veilig beheer van chemicaliën door
de gehele toeleveringsketen. Voorbeelden van ICTA-partners zijn de Organisation for the Prohibition of
Chemical Weapons (OPCW), UN Environment (UNE) en de UN Strategic Approach to International
Chemicals Management (SAICM) en International Council of Chemical Associations (ICCA). ICCA is
de wereldwijde vereniging van chemieproducenten. In deze samenwerking zijn duurzaamheid en
de circulaire economie centrale thema’s. Een ander belangrijk onderwerp voor ICTA is digitalisering.
Daarnaast spant ICTA zich in om de banden te versterken met de chemiedistributie in India en China.
ICTA probeert daarbij voor de leden een netwerk op te bouwen in die regio’s. Tevens wordt er ingezet
op het verbeteren van de veiligheid van lokale chemiedistributie.
Daarnaast biedt ICTA een platform voor het volgen van wereldwijde beleidsontwikkelingen en voor het
ontwikkelen van technische expertise en goede praktijken. Dit gebeurt via drie commissies, namelijk: (a)
SHE, (b) Responsible Care / Responsible Distribution en (c) Transport & Security. De drie ICTA-commissies
kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Mocht u hiervoor interesse hebben, neemt u dan gerust contact op.
Tot slot bent u van harte uitgenodigd voor de ICTA jaarvergadering die voorafgaand aan de Fecc
conferentie wordt georganiseerd. De ICTA jaarvergadering vindt plaats op dinsdag 11 juni in Barcelona.
Tijdens de vergadering geeft de heer Marco Mensink, secretaris-generaal van ICCA, een presentatie.
Als u als gast van het VHCP deze bijeenkomst wilt bijwonen, neemt u dan gerust contact op met het
secretariaat van het VHCP.
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VHCP Focus is het jaaroverzicht van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten. Voor
het actuele nieuws, informeer naar de digitale nieuwsbrieven of kijk op www.vhcp.nl. Indien u geen
Focus meer wenst te ontvangen van het VHCP, kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen
naar: VHCP@VHCP.nl.

