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Namens de Beleidsgroep Responsible Care presenteer ik 
hierbij het Responsible Care Jaarverslag over 2019. Het 
jaarverslag geeft een overzicht van de prestaties van de 
VHCP-leden op ieder van de acht pijlers van Responsible 
Care in 2019. 

Leden van de VHCP houden zich hoofdzakelijk bezig met 
de distributie van chemische stoffen. Als schakel in de 
chemieketen, rust op hen een bijzondere 
verantwoordelijkheid. Veilig omgaan met deze chemische 
stoffen is van cruciaal belang. Ook dit jaar laten de VHCP 
zien hard te werken aan de implementatie van het 
Responsible Care programma in hun bedrijfsvoering.

Deze inspanningen leverden resultaat op. Ieder jaar krijgen 
VHCP-leden een score voor hun inspanningen op het 
gebied van RC. 66 % van de bedrijven behaalde een score 
van 75 punten of meer op de barometer. Zestien bedrijven 
hebben zelfs een score van 100 punten behaald. 

De Beleidsgroep Responsible Care zal zich ook dit jaar 
inzetten om deze vooruitgang voort te zetten. 

Niels Vogelzang
Voorzitter Beleidsgroep Responsible Care



3

VHCP-leden binnen de chemiedistributiesectorA

Barometerscore van de VHCP-ledenC

Responsible Care-prestaties van de VHCP-ledenB

OVERZICHT



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 2019.

Ieder lid van het VHCP wordt jaarlijks gevraagd om de
Responsible Care-enquête in te vullen. Dit jaar heeft 81
procent van leden de enquête ingevuld.

Bij een aantal grafieken is de gegevens van de 26
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 2019 waren de volgende 32 bedrijven lid van het VHCP



Leden van het VHCP vervullen een cruciale rol in de 
chemieketen

* 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

• Producenten kunnen hun marketing- en verkoopactiviteiten uitbesteden

• Producenten krijgen toegang tot lokale markten of kleine klanten

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

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 handel in drugsprecursoren

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

• Opslaan van explosieve, brandbare, corrosieve, etc. stoffen 

6. Assisteren van leveranciers en klanten bij 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



Top 5 

Exportlanden *

• Net als de voorgaande jaren waren België 
en Duitsland in 2019 met afstand de 
belangrijkste afzetmarkten

• Opvallend is dat Italië Zwitserland lijkt te 
hebben ingehaald als exportland dit jaar

Top 5 

Sectoren van 
toelevering *

• Industriële chemische toepassing, Verf en 
Levensmiddelen zijn al jaren de 
belangrijkste sectoren

• De sector Automotive is dit jaar nieuw in 
de top vijf en heeft de plaats ingenomen 
van Textiel

Meest belangrijke exportlanden en sectoren van toelevering

Gebaseerd op de 26 respondenten

Geaggregeerde getallen rekening houdend met de plaats van het getal in de top drie (hoe hoger, hoe meer weging in de opstelsom). Met volumes is geen
rekening gehouden

België

Duitsland

Frankrijk

Italië

Zwitserland

Chemie

Verf

Levensmiddelen

Automotive

Cleaning



• Er zijn ongeveer honderd bedrijven actief 
op de Nederlandse chemiehandelsmarkt. 
Hiervan zijn er 32 lid van het VHCP (31%)

• 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 twee derde 
van de werknemers in de sector

• Dit aantal is al jarenlang vrij constant

* Gebaseerd op extrapolatie van de antwoorden van de 26 respondenten naar de 32 VHCP-leden

Aantal 
bedrijven *

Personeelsbestand

in fte’s *
2224
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INDICATIEF 
Grootte van de Nederlandse chemiehandelsmarkt en het VHCP



Geconsolideerde 
omzet 

in miljoenen € ex BTW *

• De gezamenlijke omzet van VHCP-leden is 
in 2019 ruim € 1 miljard

Aantal 
vrachtwagens in 
eigen beheer **

15

* Gebaseerd op extrapolatie van de antwoorden van de 26 respondenten naar de 32 VHCP-leden

** Gemiddelde van chemiebedrijven die vrachtwagens in eigen beheer hebben

82 %
vrachten 

uitgevoerd door 
derden 

Vervoerd tonnage 

54.802

21.432
vervoerde 
vrachten

Transport 
gemiddeld per 

VHCP-lid

Aantal misloads 

26

500

1000

1500

2017 2018 2019

INDICATIEF 
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 de 
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 26 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 een indruk

• Dit jaar hebben VHCP-leden 12 boetes 
ontvangen

• Verkeersboetes worden hierin niet 
meegenomen

Risico-
management: 

incidenten

• De Lost Time Injury* Rate en PSE** Rate
geven een indruk van het aantal 
incidenten per miljoen gewerkte uren

• In 2019 in de LTIR nagenoeg gelijk aan 
2018. Het aantal incidenten in 2019 met 
LTI is 14

Risico-
management: 

afval

• Ten opzichte van 2018 hadden VHCP-
leden in 2019 wat meer afval. 
Tegelijkertijd is er ook een groter deel van 
het afval gerecycled 

1
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gevaarlijk ongevaarlijk gerecycled

Zie volgende slide voor een 
nadere analyse

INDICATIEF 

*  Een werk gerelateerde 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



# Omschrijving Soort letsel Oorzaak Getroffen maatregelen

1

Een wagen met 
zeecontainer rijdt weg uit 
dockshelter, terwijl de 
heftruck zich in de 
zeecontainer bevindt. 
N.b.: dit is geen LTI. 

Heftruck valt 
tussen dockshelter
en zeecontainer, 
evt. chemische 
stoffen verspilling. 

• De weging van de lege vrachtwagencombinatie is niet goed gegaan
• Eigen medewerker loopt naar de chauffeur en geeft hem de instructie 

nogmaals te wegen, zonder te communiceren met de heftruckchauffeur 
om te wachten met laden

• De chauffeur negeert een rood stoplicht

• Heftruckchauffeurs worden altijd 
geïnformeerd als er een wagen 
moet worden verplaatst 

• Chauffeurs melden zich bij 
heftruckchauffeur (directe 
communicatie) 

2
Operator stapt op kiezel-
steen (van uitgraving) 

Verstuiking enkel • De staat van de wegen • Housekeeping verbeteren

3

Hand van een medewerker 
is tussen de klep en de 
rand van de weegtank 
gekomen tijdens productie

Lichte kneuzing 
van hand

• Niet effectief geborgde werking van het openen en sluiten van de klep
• Operator had al een tijdje niet op betreffende unit gewerkt 

• Ontwerp/materiaal/training 
• Er is een pneumatisch sluitbare 

klep gemonteerd 

4

Medewerker kreeg tijdens 
onderhoud/ constructie 
werkzaamheden iets in de  
ogen

Oogletsel/ 
oogirritatie

• Met vervuilde handschoen/ handen in ogen wrijven
• Onvoldoende identificatie van gevaar of risico
• Persoonlijke beschermingsmiddelen niet of onjuist gebruiken 

• Training en opleiding van 
medewerkers

• Beschermingsmiddelen en 
methodes verbeteren

5

Verwonding door gebruik 
(afbreek) mes bij 
opensnijden van 
verpakkingen

Snijwond in 
vingers, pols en 
been

• Onjuist gebruik van de uitrusting
• Onvoldoende bescherming of afscherming  
• Gebrek aan vaardigheid
• Ongeschikt gereedschap (veiliger gereedschap verkrijgbaar) 

• Communicatie
• Training
• Veiligheids- schaar, mes en kabel 

ontmantel mes

Analyse enkele LTIs in 2019

Vier van de vijf incidenten 
zijn niet chemie-gerelateerd



Beleid & documentatie

• Al geruime tijd hebben bijna alle 
respondenten minimaal één 
managementcertificaat*

• In 2019 is het aantal bedrijven dat middels 
een veiligheidsbeoordelingssysteem de 
kwaliteit van hun logistieke dienstverleners 
beoordeelt wederom gestegen

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

• Volgens de ILT is de kwaliteit van 
veiligheidsinformatiebladen verbeterd. Toch 
worden nog veel fouten gezien in deze 
bladen door ILT waardoor de ontvanger van 
gevaarlijke stoffen onvoldoende of onjuist 
geïnformeerd over de gevaaraspecten

• Daarnaast verhoogde ECHA in 2019 het 
aantal controles op de chemische 
veiligheidsgegevens van bedrijven met 50%. 
Er zijn belangrijke veiligheidsgegevens 
opgevraagd om de langetermijneffecten van 
chemicaliën op de menselijke gezondheid en 
het milieu te verduidelijken

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

* 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

95% 93% 92%

81%
85%

92%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019

min. 1 managementcertificaat

VBS voor (logistieke) dienstverleners

Beleid & documentatie en Productinformatie



Training

• Het aantal RC-gerelateerde trainingen dat 
leden jaarlijks aan medewerkers 
aanbieden is dit jaar verdubbeld

• Gemiddeld bieden VHCP-leden hun 
medewerkers 7 trainingsdagen per jaar 
aan op het gebied van veiligheid voor 
mens en milieu

Calamiteiten-
plan

• 68% van alle VHCP-leden beschikt over 
een 24-uurs alarmnummer

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

• Vorig jaar testte 13% van de bedrijven het 
alarmnummer niet en dit jaar is dat 
gestegen naar 30%

5

6
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3,50

7,00
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gem. aantal RC-trainingen per medewerker

INDICATIEF 

44%

9%4%

13%

30%

jaarlijks halfjaarlijks wekelijks dagelijks niet

Training van medewerkers en Calamiteitenplan



Doorlopende 
verbeteringen

• De meeste verbeterplannen zijn gericht op:

o Duurzaamheid

o Veiligheid/risicomanagement

o Training en opleiding

• 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

• 85% van de respondenten geeft aan 
over zo’n plan te beschikken

Communicatie 
met de 

samenleving

• 61% van de VHCP-leden geeft aan te 
communiceren met de samenleving

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

• Stageplekken en overleg met 
omwonenden bedrijven zijn ook dit 
jaar de twee populairste manieren van 
communicatie

7

8

INDICATIEF 

5%
9%

11%

20%

5%
14%

8%

23%

5% Via een nieuwsbrief

Via rondleiding / open dag

Via overleg met burgemeester

Via overleg met omringende
bedrijven
Via overleg met omwonenden

Via sponsoring

Via schoolbezoek

Doorlopende verbeteringen en communicatie met de 
samenleving



Milieu & 
Duurzaamheid

• 22 VHCP-leden geven aan
één of meerdere duurzaamheids-
initiatieven uit te voeren

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

Zeer 
Zorgwerkkende 

Stoffen

69 % van alle VHCP-leden heeft 
1-20 % Zeer Zorgwekkende Stoffen in zijn 

portfolio. De overige 31 % heeft geen
Zeer Zorgwekkende Stoffen in zijn portfolio

Van de VHCP-leden die Zeer Zorgwekkende 
Stoffen in zijn portfolio hebben, 

heeft 28 % bewust beleid over Zeer 
Zorgwekkende Stoffen

+

+

In het Responsible Care Jaarverslag wordt, naast de 8 pijlers, ook ingegaan op actuele thema’s die losstaan van het 
RC-programma. Dit jaar wordt dieper ingegaan op duurzaamheidsinitiatieven en Zeer Zorgwekkende Stoffen in het 
portfolio van VHCP-leden

16%

21%

12%

35%

16% Duurzaamheid criterium
bij selectie principalen

Inzet op portfolio met
circulaire producten

Lean & Green
Distribution

Vragenwachtens type
Euro V of Euro VI

Anders

INDICATIEF 
Milieu & Duurzaamheid en Zeer Zorgwekkende Stoffen
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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 2019

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



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

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 
distributeurs te evalueren



Jaarlijks organiseert het VHCP drie RC-bijeenkomsten, 
in 2019 betrof dat:

Notificeren 
vergifitingen-

centra

• De eerste RC-bijeenkomst ging over het 
notificeren aan vergiftigingencentra. Bedrijven 
die gevaarlijke producten in Nederland op de 
markt brengen, zijn verplicht om informatie 
over deze producten bij het 
vergiftigingencentrum NVIC aan te leveren. 

Circulaire 
economie

• De tweede RC-bijeenkomst ging over de 
circulaire economie. Gilbert de Raad, 
programmamanager Circulaire Economie bij 
Renewi, gaf een workshop waarbij hij liet zien 
welke businesskansen er zijn en hoe de omslag 
gemaakt kan worden naar circulair werken. 

Stoffendag

• De derde RC-bijeenkomst was de Stoffendag. 
In december werd deze dag georganiseerd 
door het VHCP i.s.m. brancheverenigingen uit 
de hele chemieketen, VNO-NCW en MKB NL

• Er waren meer dan 200 deelnemers, 
waaronder een goede delegatie van het VHCP.

A

B

C

• De wijze van productnotificatie gaat 
ingrijpend veranderen, met aangepaste 
verplichtingen voor bedrijven tot gevolg.

• De workshop werd gegeven door het RIVM 
REACH Helpdesk met ondersteuning van 
Pieter Brekelmans van het nationale 
vergiftigingencentrum. 

• Naderhand werd vanuit het secretariaat nog 
ingegaan op het duurzaamheidsbeleid van de 
chemiedistributeurs over de hele wereld.

• Als afsluiting kregen de leden een rondleiding 
over het afvalverwerkingsterrein van Renewi. 

• Er was keuze uit een grote hoeveelheid 
workshops, op verschillende niveaus. Op 
verzoek van de commissie Milieu en Veiligheid 
stond ook het thema Zeer Zorgwekkende 
Stoffen op de agenda. 



Onderstaande tabel toont hoe de leden in 2019 invulling 
hebben gegeven aan Responsible Care

Barometer 2019

Onderdeel Invulling
Punten per 

invullingswijze
Totaal 
bedrijven

Aantal 
bedrijven

Third Party 
Verification

max. 50 punten

ESAD II 50

32

5

TPV op basis van zelfanalysechecklist 50 13

Logistiek dienstverleners (met bijv. SQAS) 50 3

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

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

Niets 0 4

KPI enquête

max. 20 punten

Wel ingevuld 20

32

26

Niet ingevuld 0 6

Ontheffing 20 0

RC-meetings 
bijgewoond

max. 20 punten

Twee of meer 20

32

18

Eén 5 6

Nul 0 8

Actief lid 

max. 10 punten

Ja 10
32

25

Nee 0 7

Totaal max. 100



Score 2019

• In 2019 behaalden 21 bedrijven een 
barometerscore van meer dan 75 punten. 
Dit komt overeen met 66 % van het totale 
ledenaantal, tegenover 75 % in 2018

• Bedrijven die in 2019 de volledige 100-
punten behaalden: Aako, Boom, Brenntag, 
Breustedt, Cimcool, De Monchy, Helm, 
IMCD, Keyser & Mackay, Mavom, Rodachem, 
Safic-Alcan, Sirius, Synerlogic, 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
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66 procent van de leden scoort 75 punten of meer
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Uitsturen nieuwe RC beleidsverklaring

Meer aandacht voor continue 
verbeterplannen

Structureel LTI analyse

Vragen naar inhoudelijk beleid over ZZS

Nieuwe leden / leden met (deels) andere 
activiteiten stimuleren actief invulling te 
geven aan RC

Barometer aanpassen zodat er een vierde 
categorie is met een score van 100 %

Acties n.a.v. 
Barometer

Herijken RC 
m.b.t. 

duurzaamheid

Acties n.a.v. 
RC-prestaties

A

B

C

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

Acties voor 2020

In de enquête meer vragen over 
duurzaamheid en maatschappelijke 
thema’s

Acties voor 2019

Stimuleren invullen LTI analyse

Ketenverantwoordelijkheid een duidelijkere 
plek geven binnen RC

Aandacht voor continue verbetering van 
verbeterplannen

Belang beleid omtrent ZZS benadrukken


