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INLEIDING

LEDEN

Het ledenbestand van het 
VHCP in bredere sectorcontext

A

PRESTATIES RESPONSIBLE 
CARE

Uitwerking van de prestaties 
van de leden op de acht pijlers 
van Responsible Care

B

OPBOUW VAN HET JAARVERSLAG

BAROMETER

Overzicht hoe de leden 
invulling hebben gegeven aan 
Responsible Care

C

Voor u ligt het Responsible Care Jaarverslag over 2021. Elk 
jaar vullen de VHCP-leden de Responsible Care-enquête in 
en laten zij zien hoe zij presteren op ieder van de acht 
pijlers van Responsible Care in 2021. 

Door het ondertekenen van de Responsible Care 
beleidsverklaring geven VHCP-leden actief invulling aan het 
Responsible Care-beleid. In het jaarverslag wordt naast de 
acht pijlers ook ingegaan op drie actuele thema’s die los 
staan van het RC-programma, dit zijn: Milieu & 
Duurzaamheid, Zeer Zorgwekkende Stoffen en Broeikas-
gasemissiereductie. De VHCP-leden geven aan dat zij ook 
deze thema’s grotendeels in hun bedrijfsvoering hebben 
opgenomen. 

In 2021 behaalde 76% van de bedrijven een score van 75 
punten of meer op de barometer waarbij twintig VHCP-
leden de maximale score van 100 punten hebben behaald. 

Mede namens de leden van de Responsible Care 
Beleidsgroep vertrouw ik erop dat u blijvend inspanningen 
zult verrichten om de chemische distributiesector nog 
veiliger te maken. 

Niels Vogelzang
Voorzitter Beleidsgroep Responsible Care
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Het VHCP behartigt de belangen van Nederlandse
bedrijven in de chemische handel- en distributiesector.
In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de
ontwikkelingen in 2021.

Ieder lid van het VHCP wordt jaarlijks gevraagd om de
Responsible Care-enquête in te vullen. Dit jaar heeft 84
procent van leden de enquête ingevuld.

Bij een aantal grafieken is de gegevens van de 27
respondenten geëxtrapoleerd om iets te kunnen
zeggen over het volledige ledenbestand. Er is rekening
gehouden met de omvang van de bedrijven. Enkele
KPI’s worden afgezet tegen de hele chemische
handelsmarkt op basis van de benchmark CBS Statline
Categorie 4675, de groothandel in chemische
producten.

Resultaten zijn schattingen.

Responsible Care-enquête  



In 2021 waren de volgende 33 bedrijven lid van het VHCP



• Gebaseerd op de 27 respondenten. Geaggregeerde getallen rekening houdend met de plaats van het getal in de top drie (hoe hoger, hoe meer weging). 

• Met volumes is geen rekening gehouden

1. Koppelen van vraag en aanbod

• Chemieproducenten kunnen hun marketing- en verkoopactiviteiten uitbesteden

• Chemieproducenten krijgen toegang tot lokale markten of kleine klanten

• Klanten kunnen eenvoudiger producten sourcen dankzij one-stop-shop en expertise

2. Oplossen van logistieke uitdagingen, zoals transport, opslag, douane en belastingen

3. Uitvoeren van nadere bewerkingen, zoals her-etiketteren, ompakken en formuleren

4. Waarborgen van de kwaliteit van de geleverde producten

5. Verbeteren van de veiligheid van de chemieketen, dankzij bijvoorbeeld: 

• Controleren van klanten bij precursoren voor drugs en explosieven

• Controleren van capaciteit van klanten om veilig om te gaan met gevaarlijke stoffen

• Zelf veilig transporteren en opslaan van explosieve, brandbare, corrosieve, etc. stoffen 

• Werken met kundige en verantwoordelijke logistiek dienstverleners

6. Assisteren van leveranciers en klanten met compliance en juridische aspecten

7. Voorfinancieren van transacties

8. Faciliteren van innovaties dankzij:

• Technische kennis

• Flexibiliteit

• Rol als centrale speler in keten tussen producenten en downstreamgebruiker

Diensten van chemiedistributeurs

Hoofdactiviteiten*

Distribueren

Opslaan

Transporteren

Ompakken

Mengen

Formuleren

Heretiketteren

VHCP-leden vervullen een cruciale rol in chemieketen



Top 5 

Exportlanden *

• Net als de voorgaande jaren waren 
België en Duitsland in 2021 met 
afstand de belangrijkste 
afzetmarkten

• Opvallend is dat de export naar 
Rusland is ingehaald door het 
Verenigd Koninkrijk en Ecuador in de 
top 5 

Top 5 

Sectoren van 
toelevering *

• Industriële chemische toepassing, 
Verf en Levensmiddelen zijn al jaren 
de belangrijkste sectoren evenals 
Automotive, Lijm en Cleaning

Meest belangrijke exportlanden en sectoren van toelevering

* Gebaseerd op de 27 respondenten. Geaggregeerde getallen rekening houdend met de plaats van het getal in de top drie (hoe hoger, hoe meer weging). 

Met volumes is geen rekening gehouden

Chemie

Verf

Levensmiddelen

Automotive

Lijm

Cleaning

België

Duitsland

Frankrijk

Verenigd
Koninkrijk

Ecuador



• Er zijn 135 bedrijven actief op de 
Nederlandse chemiehandelsmarkt. Hiervan 
zijn er 33 lid van het VHCP (24%)

• Bij de sectorafbakening is geen rekening 
gehouden met bedrijven met één of twee 
FTE (circa 650) omdat deze bedrijven niet 
goed vergelijkbaar zijn met VHCP-leden

• Het VHCP vertegenwoordigt drie kwart 
van de werknemers in de sector

• Door de groei van het aantal fte’s bij 
VHCP-leden is het VHCP-aandeel gegroeid  
van twee derde naar een aandeel van drie 
kwart

Aantal 
bedrijven *

Personeelsbestand

in fte’s *

INDICATIEF 

Grootte van de Nederlandse chemiehandelsmarkt en het VHCP
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* Gebaseerd op extrapolatie van de antwoorden van de 27 respondenten naar de 33 VHCP-leden



Geconsolideerde 
omzet 

in miljoenen € ex BTW 

• De gezamenlijke omzet van VHCP-leden is 
in 2021 ruim € 1,4 miljard

• Sterke toename, waarschijnlijk speelt 
toename van grondstoffenprijzen een 
belangrijke rol door 

Aantal vrachtwagens 
in eigen beheer 

6

* Gebaseerd op extrapolatie van de antwoorden van de 27 respondenten naar de 33 VHCP-leden

** De transporteurs zijn niet meegerekend in de cijfers voor 2021

*** Gemiddelde van de respondenten die vrachtwagens in eigen beheer hebben

80 %
vrachten uitgevoerd 

door derden 

Vervoerd tonnage 

57.680
14.312
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Transport 
gemiddeld per 

VHCP-lid

Geconsolideerde omzet en gemiddeld transport van VHCP-leden
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Het RC-programma

• Responsible Care is het initiatief van de 
wereldwijde chemische industrie. Het 
programma wordt ingevuld en uitgevoerd 
door de chemiebedrijven, daarbij 
ondersteund door brancheverenigingen

• Het RC-programma omvat o.a. 
procesveiligheid, arbeidsomstandigheden, 
milieu, incidenten en communicatie. Er is 
aandacht voor de gehele chemieketen

• Het VHCP is al sinds 1997 aangesloten bij 
het RC-programma. Ieder VHCP-lid 
ondertekent de RC-beleidsverklaring 
waarmee het aangeeft de pijlers te 
onderschrijven

• Het VHCP werkt aan RC samen met ICTA, 
Fecc en VNCI

• In de volgende slides worden de prestaties 
van de VHCP-leden voor iedere pijler 
besproken. De getallen zijn gebaseerd op de 
reacties van de 27 respondenten op de RC-
enquête

De 8 pijlers

1. Wettelijke eisen

2. Risicomanagement

3. Beleid & Documentatie

4. Productinformatie

5. Training

6. Calamiteitenplan

7. Doorlopende verbeteringen

8. Communicatie met de samenleving

1

2

3

4

5

6

7

8

Responsible Care is gericht op continue verbetering van de 
prestaties voor veiligheid, gezondheid en milieu



Wettelijke 
eisen

• Uiteraard moeten VHCP-leden voldoen aan 
wet- en regelgeving. Het aantal boetes bij 
VHCP-leden geeft hiervan o.a. een indruk

• Dit jaar hebben VHCP-leden 3 boetes 
ontvangen

• Verkeersboetes worden hierin niet 
meegenomen

Risico-
management: 

incidenten

• De Lost Time Injury* Rate en de Process
Safety Event** Rate geven een indruk van 
het aantal incidenten per miljoen 
gewerkte uren

• De LTI rate is fors hoger dan vorig jaar. Er 
zijn dubbel zo veel ongelukken opgegeven 
t.o.v. vorig jaar

Risico-
management: 

afval

• De hoeveelheid gevaarlijk afval is de 
afgelopen drie jaren toegenomen, terwijl het 
percentage gerecycled afval is gedaald

1

2a

2b

Zie volgende slide voor een 
nadere analyse

*  Een werkgerelateerde verwonding of ziekte die resulteert in bewustzijnsverlies, afwezigheid van werk, beperking van het werk of transfer naar ander werk.
** Een incident waarbij tenminste één chemische stof of een chemisch proces betrokken is en dat plaatsvond in productie, distributie, opslag, utilities, pilot plant binnen de grenzen van 
het bedrijf en materiaal of energie (bv. brand, explosie, implosie) van een proceseenheid is vrijgekomen en tenminste één van de rapportagegrenzen is overschreden.

Wettelijke eisen en risicomanagement
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# Omschrijving Soort letsel Oorzaak Getroffen maatregelen

1
Over voet van slachtoffer gereden 
waardoor 3 tenen zijn gekneusd

Kneuzing
• Rij richting per abuis verkeerd ingesteld waardoor 

reachtruck naar voren in plaats van achteren reed • Aangescherpte regels

2
Tijdens donkere ochtend trappen op 
boorpijp in hoog gras 

Verstuiking voet
• Concentratie
• Omgevingsfactor (donker/hoog gras)

• Meer oplettendheid
• Communicatie

3

Tijdens het verplaatsen van een 
Europallet onder de stelling stootte 
magazijnmedewerker zijn hoofd aan de 
ligger

Snijwond met 
hechtingen
Hersenschudding

• Onjuiste plaats of houding innemen
• Verkeerde handeling door medewerker

• Meer oplettendheid

4

Bij het plaatsen van een 
verwarmingsmantel over een IBC, zit een 
medewerker gehurkt bij de IBC om een 
‘kliksluiting’. Hij moet hierbij kracht zetten 
en breekt een rib.

Rib fractuur
• Onjuist plaatsen
• Oorzaak van rib fractuur is niet gevonden

• Instructies aanbrengen 
verwarmingsmantel zijn heroverwogen, 
geen veranderingen noodzakelijk

• Medewerkers zijn ingelicht over het 
ongeval

5

Tijdens het verwijderen van 
locatiestickers van de stelling, snijdt 
medewerker met stanleymes in duim

Snijwond duim • Onjuist gebruik van de uitrusting
• Meer oplettendheid
• Ander gereedschap gebruiken 

(plamuurmes)

Analyse enkele LTIs in 2021



# Omschrijving Soort letsel Oorzaak Getroffen maatregelen

1

Medewerker loopt tegen rand van een 
stelconplaat waardoor het hem in de rug 
schiet

Rugblessure
• Oneigenlijk gebruik stelconplaat. Deze plaat is niet 

geschikt als voetpad voor langere tijd • Juiste uitrusting gebruiken

2

Heftruckchauffeur slipt op natte vloer en 
drukt op de rem. Hierdoor schiet heftruck
richting operator waardoor een stapel
pallets in de punt van de rug operator 
schiet

Kneuzing rug

• Gladde vloer door regenval
• Ontbrekende bescherming werkplek slachtoffer
• Slijtprofiel banden heftruck

• Weerstand vloer onderzoeken en 
mogelijk ruwer maken

• Andere locatie zoeken waar heftrucks
minder vaak rijden

• Banden heftruck eerder vervangen

3

Medewerker laat kolf met 10 liter 90% 
Zwavelzuur vallen tijdens het produceren 
van een artikel. Door het dragen van 
juiste PBM’s is verder leed voorkomen

Benen, voeten, 
tenen geraakt

• 10 liter kolf Zwavelzuur staat gelijk aan ongeveer 20 
kg. Dit is erg zwaar om te tillen.

• Verkeerde handeling door medewerker

• Werkprotocol aangepast naar werken 
met 5 liter ipv 10 liter

• Benadrukken van het dragen van juiste 
PBM’s ter bescherming

4

Vijf medewerkers vallen door 
ijzel/gladheid met 1 verzuimmelding tot 
gevolg

Kneuzing
bovenbeen

• Onjuiste inkoop van bestrijdingsmiddelen gladheid
• Ontoereikende communicatie
• Geen RI&E, plan van aanpak en weeralarm m.b.t. 

sneeuw en ijzel

• RI&E opstellen
• Weer alarmcode plan opstellen
• Vaste afspraken met 

ijsbestrijdingsleverancier maken

5

Een 200 liter vat, die met een heftruck 
wordt gehesen, valt van 1,5m hoogte. De 
spanband waarmee de drum was 
gezekerd, schiet los. Vat blijft gesloten, 
tapkraan zat goed dicht

Flinke schrik

• Onjuist gebruik van de uitrusting
• Spanband werd regelmatig gekeurd met heldere 

instructies, maar was niet alleen afdoende voor de 
klus

• Betere bescherming medewerker die 
geen zicht had vanaf de heftruck

• Drie kranen geplaatst om de vaten te 
kunnen hijsen naar het 
productieplatform

Analyse enkele LTIs in 2021



Beleid & documentatie

• Al geruime tijd hebben bijna alle 
respondenten minimaal één 
managementcertificaat (96%)*

• In 2021 is het percentage bedrijven gedaald 
dat middels een veiligheidsbeoordelings-
systeem de kwaliteit van hun logistieke 
dienstverleners meet

Productinformatie3 4

• De pijler productinformatie ziet o.a. op 
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 m.b.t. 
veiligheidsinformatiebladen

• ILT constateert in een risicoanalyse in 2021 
dat blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
zorgt voor hoge maatschappelijke schade, 
geraamd op € 850 miljoen per jaar

• Volgens de ILT is de kwaliteit van 
veiligheidsinformatiebladen verbeterd maar 
is nog meer verbetering nodig. Er worden 
nog steeds veelvuldig fouten gezien in deze 
bladen door inspectiediensten waardoor de 
ontvanger van gevaarlijke stoffen 
onvoldoende of onjuist wordt geïnformeerd 
over de gevaaraspecten

• Het VHCP spreekt hierover met overheden, 
VNCI en uiteraard zijn leden

92%
96% 96%

92%
96%

88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 2020 2021

Min. 1 managementcertificaat

VBS voor (logistieke) dienstverleners

* FSSC 22000 Food Safety System, GDP for Pharmaceutical Products, GMP+, HACCP, Halal, HSAS18001, IMO, ISO9001, ISO14001, ISO22000, ISO/TS 
16949, Kosher, Skal/Organic /Bio, SQAS modules (incl. ESAD), Together for Sustainability, RSPO

Beleid & documentatie en Productinformatie

INDICATIEF 



Training

• Het aantal RC-gerelateerde trainingen dat 
leden jaarlijks aan medewerkers 
aanbieden is in 2021 verdubbeld

• Dit is vooral te danken aan een nieuw lid 
dat sterk inzet op training van 
medewerkers

Calamiteiten-
plan

• 77% (14% meer dan vorig jaar) van alle 
VHCP-leden beschikt over een 24-uurs 
alarmnummer

• In de grafiek hiernaast is te zien hoe vaak 
het alarmnummer wordt getest 

5

6
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Doorlopende 
verbeteringen

• De meeste verbeterplannen zijn gericht op:

o Veiligheid/risicomanagement

o Training en opleiding

o Duurzaamheid

• RC is erop gericht om de leden bij de 
les te houden om zich continue te 
blijven verbeteren. Dit komt tot 
uitdrukking in het verbeterplan

• 89% van de respondenten geeft aan 
over zo’n plan te beschikken, dit is een 
lichte verbetering t.o.v. vorig jaar

Communicatie 
met de 

samenleving

• 66% van de VHCP-leden geeft aan te 
communiceren met de samenleving. 
Dit is een kleine stijging t.o.v. 2020 
(61%)

• In de grafiek hiernaast is te zien op 
welke wijze de leden communiceren 
met de samenleving

• Stageplekken, overleg met bedrijven 
en sponsoring zijn nog steeds de drie 
populairste manieren van 
communicatie

7

8

20%

18%

16%
11%

10%

9%

7%

6%
3% Stage

Overleg bedrijven

Sponsoring

Anders

Rondleiding / Open dag

Nieuwsbrief

Overleg burgemeester

Schoolbezoek

Overleg omwonenden

INDICATIEF 

Doorlopende verbeteringen en communicatie met de 
samenleving



Milieu & 
Duurzaamheid

• Alle 27 respondenten geven aan
één of meerdere duurzaamheids-
initiatieven uit te voeren

• In de grafiek hiernaast is te zien welke 
duurzaamheidsinitiatieven worden ingezet

Zeer 
Zorgwekkende 

Stoffen

+

+

In het RC-Jaarverslag wordt naast de 8 pijlers ook ingegaan op drie actuele thema’s die losstaan van het RC-programma

78 % van alle VHCP-leden heeft 
0-20 % Zeer Zorgwekkende Stoffen in zijn 

portfolio. Vorig jaar was dit nog 89 %

Van de VHCP-leden die ZZS in zijn portfolio 
hebben, heeft 56 % bewust beleid 

over ZZS. Vorig jaar was dit nog 50 %

Milieu & Duurzaamheid, ZZS en CO2-reductie

25%

22%

18%

14%

11%

10%
Vrachtwagens Euro V of VI

Ecovadis

Portfolio Circulaire Producten

Criterium bij selectie van
principalen

Lean & Green Distribution

Anders

Broeikasgas-
emissie 
reductie

• Vrijwel de helft van alle respondenten heeft een 
strategie, doelen en programma voor CO2 reductie

• 56% van de respondenten geeft aan de CO2 
emissie te monitoren en te rapporteren

• 15% heeft inzicht in de CO2 emissie van vrachten 
uitgevoerd door derden namens hun bedrijf

+

48% 48% 52%
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80%

100%

Strategie Doelen Programma

Broeikasgasemissiereductie

INDICATIEF 
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Toelichting Barometer

• Ieder lid ontvangt jaarlijks zijn RC-score 
waaruit blijkt hoe hij invulling heeft gegeven 
aan RC. Naast de individuele score brengt 
het VHCP sinds 2011 de geaggregeerde 
scores in kaart. Zo kunnen de leden hun 
prestaties benchmarken

• Om de maximale score van 100 punten te 
halen moet een bedrijf voldoen aan de TPV-
verplichting, de RC-enquête invullen, 
minimaal 2 RC-klankbordgroep-
bijeenkomsten bijwonen en actief zijn 
binnen het VHCP. In de tabel hiernaast is 
aangegeven hoe aan deze onderdelen 
invulling kan worden gegeven. Het VHCP 
heeft de ambitie om iedereen naar een 
score van minimaal 75% te helpen

• Let wel: de RC-barometer is een proces-
barometer. De score zegt niets over de 
inhoud van de RC-prestaties

Onderdelen Barometer

Onderdeel Invulling

Third Party 
Verification*

ESAD II 

TPV op basis van zelfanalyse-checklist

Logistiek dienstverleners (bijv. SQAS)

Ontheffing i.v.m. dubbellidmaatschap 
VNCI

Tijdelijke ontheffing (i.v.m. type 
bezigheden)

Niets

RC-enquête Wel/ niet ingevuld

RC-meetings 
bijgewoond*

Twee of meer/ één/ nul

Actief lid Ja/ nee

* Zie de volgende twee slides voor een toelichting op de TPV en de RC-meetings in 2021

Leden worden individueel en collectief beoordeeld op hun 
inspanningen voor Responsible Care 



Third Party Verification

• Al sinds 1997 bepaalt het VHCP dat al haar 
leden aantoonbaar aan het RC-programma 
moeten meedoen. Dit brengt met zich mee 
dat de invulling van RC door VHCP-leden 
moet worden geverifieerd door een 
geaccrediteerde certificerende instelling. Een 
dergelijke audit wordt ‘Third Party 
Verification’ (TPV) genoemd. Met deze TPV-
eis loopt de Nederlandse chemische 
distributie voorop in Europa

• Alle leden moeten zich eens per drie jaar 
door een derde laten verifiëren. Leden 
worden geacht een schriftelijk bewijs van 
deze TPV te sturen aan het secretariaat

• Dubbelleden van het VHCP en de VNCI die 
Responsible Care al aantonen bij de VNCI 
zijn van deze (dubbele) plicht bij het VHCP 
ontheven. Pure handelsbedrijven kunnen 
opteren voor een tijdelijke ontheffing van de 
TPV verplichting

Invulling geven aan de TPV-eis

• ESAD II 

— ESAD is ontwikkeld voor distributeurs 
van chemische producten door CEFIC en 
de Fecc. Het is opgebouwd rond de acht 
leidende beginselen van het RC-
programma

• TPV op basis van zelfanalyse checklist

— Het is ook mogelijk om de 
zelfanalysechecklist van het VHCP in te 
vullen en deze te laten verifiëren

• Logistiek dienstverleners (met bijv. SQAS)

— Een Safety & Quality Assessment 
System (SQAS) is een systeem om op 
uniforme wijze de kwaliteit, veiligheid, 
veiligheid en milieuprestaties van 
logistieke dienstverleners en chemische 
transporteurs te evalueren

Dankzij Third Party Verification worden de RC-inspanningen 
van de leden objectief beoordeeld



Verordening 
Explosieven

• De eerste RC-bijeenkomst ging over de 
nieuwe verordening explosievenprecursoren 
die met ingang van 1 februari 2022 van kracht 
gaat. Hiermee moet worden voorkomen dat 
stoffen en mengsels worden gebruikt voor 
illegale vervaardiging van explosieven 

RC Self
Assessment 

Tool

• De tweede RC-bijeenkomst stond in het teken 
van de nieuwe RC Self Assessment webtool
die is ontwikkeld in samenwerking met Cefic. 
Zowel chemiedistributeurs als Europese 
producenten maken gebruik van de online 
vragenlijst. Vanaf 2022 zal het VHCP en zijn 
leden gebruik gaan maken van de Webtool.

Implementing
sustainability

• De derde RC-bijeenkomst was de ICTA 
webinar Implementing Sustainability. Deze 
webinar werd aangeboden aan de VHCP-
leden omdat de jaarlijkse Stoffendag vanwege 
Covid geen doorgang vond

A

B

C

• De NCTV legde de nieuwe regels uit en ging 
in op praktische invulling van de nieuwe 
regels. De ILT ging nader in op hun controle 
en gaf praktijkvoorbeelden.

• Er komt een verificatieplicht van afnemers 
waardoor naam, type ID en nummer ID dient 
te worden opgeslagen. Verder zijn er extra 
eisen voor stoffen op lijst 1 en 2.

• Gerhard Ahlbrecht van de Fecc ging naast de 
webtool ook in op de werking van het RC-
programma. 

• Door het invullen van de webtool zien 
bedrijven de jaarlijkse vooruitgang en worden 
resultaten gebenchmarkt met andere 
bedrijven.

• ICTA gaf een introductie over duurzaamheid in 
de chemiedistributiesector

• Solène Garcin (Tennaxxia) legde uit hoe 
bedrijven een duurzaamheidsstrategie kunnen 
ontwikkelen

• Maria Almenar lichtte de duurzaamheids-
strategie van haar bedrijf Azelis toe

Jaarlijks organiseert het VHCP drie RC-bijeenkomsten, in 2021 betrof dat 3 webinars



Barometer 2021

Onderdeel Invulling
Punten per 

invullingswijze
Totaal 
bedrijven

Aantal 
bedrijven

Thiry Party 
Verification

max. 50 punten

ESAD II 50

33

6

TPV op basis van zelfanalysechecklist 50 13

Logistiek dienstverleners (met bijv. SQAS) 50 5

Ontheffing (i.v.m. dubbellidmaatschap VNCI)     50 1

Tijdelijke ontheffing (i.v.m. type bezigheden) 38 0

Niets 0 8

KPI enquête

max. 20 punten

Wel ingevuld 20

33

27

Niet ingevuld 0 6

Ontheffing 20 0

RC-meetings 
bijgewoond

max. 20 punten

Twee of meer 20

33

23

Eén 5 5

Nul 0 5

Actief lid 

max. 10 punten

Ja 10
33

29

Nee 0 4

Totaal max. 100

Onderstaande tabel toont hoe de leden in 2021 invulling 
hebben gegeven aan Responsible Care



Score 2021

• In 2021 behaalden 25 bedrijven een 
barometerscore van meer dan 75 punten. 
Dit komt overeen met 76% van het totale 
ledenaantal, tegenover 80% in 2020.

• Bedrijven die in 2021 de volledige 100-
punten behaalden: Arkema, Boom, 
Brenntag, Breustedt, Caldic, Cimcool, De 
Monchy, Equilex, IMCD, Keyser & Mackay, 
Loodet, Mavom, Mepavex, Rodachem, Sirius, 
Steenbergen, Synerlogic, Univar, VivoChem, 
Will & Co

Ontwikkeling RC barometerscores

• De ontwikkeling laat zien 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

21%

3%

15%61%

Score 0-49

Score 50-74

Score 75-99

Score 100
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Score 0-49 Score 50-74 Score 75-99 Score 100

76 procent van de leden scoort 75 punten of meer, 61 procent 
behaalde zelfs een score van 100 punten



Acties n.a.v. 
Barometer

Herijken RC 
m.b.t. 

duurzaamheid

Acties n.a.v. 
RC-prestaties

A

B

C

Acties voor 2022Acties voor 2021

Ketenverantwoordelijkheid in RC-
Jaarverslag laten terugkomen

Nieuwe invulling pijler 3: beleid & 
documentatie

Implementatie van RC-webtool

Uitsturen nieuwe RC-beleidsverklaring

Nieuwe invulling pijler 3: beleid & 
documentatie

Ketenverantwoordelijkheid in 

RC-Jaarverslag laten terugkomen

Workshop over LTI en PSE 

Twee actuele thema’s voor extra slide

Op basis van dit RC-jaarverslag wil het VHCP de volgende 
acties ondernemen

Aandacht voor ZZS-beleid


