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Samenvatting

Om te komen tot een meer duurzame wereld, vraagt het VHCP aandacht voor ESG-

factoren

In dit document wordt nader uitgewerkt hoe het thema ketenverantwoordelijkheid past 

binnen het RC-programma

Er zijn voor de chemische distributie vijf ESG-hoofdthema’s richting 2030: circulaire 

economie, emissiereductie, stofrestricties, omgevingsveiligheid en 

ketenverantwoordelijkheid

Het VHCP werkt binnen het RC-programma aan deze hoofdthema’s; gezien hun 

activiteiten kunnen VHCP-leden het meest bijdragen door ketenverantwoordelijkheid te 

versterken

Keten

ESG

Hoofd-

thema’s

RC



Het VHCP kiest voor een brede interpretatie van 

duurzaamheid

“Het VHCP wil bijdragen aan een toekomst die het mogelijk maakt dat toekomstige 

generaties goed kunnen leven binnen de grenzen die de aarde stelt. Het streven is een 

gezonde aarde met welvarende bewoners met een ideaal evenwicht tussen 

ecologische, economische en sociale belangen”

Visie VHCP voor duurzame wereld
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Belangrijke ESG-factoren voor een duurzame wereld

Ecologische factoren Sociale factoren Governance factoren

Klimaatverandering Klanttevredenheid Risicomanagement

Luchtvervuiling Diversiteit en gelijke kansen Compliance regelgeving

Bodemvervuiling Relatie met overheid Accounting

Watervervuiling Relatie met samenleving Mededinging

Biodiversiteit Mensenrechten Corruptie

Ontbossing Arbeidsomstandigheden Ethiek

Diensten van ecosystemen Kinderarbeid

Landuitputting Productveiligheid

Grondstoffenuitputting Productaansprakelijkheid

Afvalbeheer Opleiding en training

Watergebruik Privacy



De grootste ESG-impact zit niet zozeer bij de chemische 

distributie, maar vooral hoger en lager in de chemieketen
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Afval/ recycling

• Productveiligheid

• Product-

aansprakelijkheid

• Mededinging

• Klimaatverandering
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• Bodemvervuiling

• Watervervuiling

• Afvalbeheer

• Arbeidsomstandigheden

• Omgevingsveiligheid
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• Afvalbeheer

• Arbeidsomstandigheden

• Omgevingsveiligheid
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• Ontbossing

• Biodiversiteit
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• Arbeidsomstandigheden
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Belangrijkste ESG-factoren in de chemieketen
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Niettemin spelen in de chemische distributie ook vijf 

belangrijke duurzame hoofdthema’s richting 2030

• Faciliteren en verwaarden afval- en reststromen 

• Meer biobased grondstoffen in portfolio

• Decentrale veelal biobased producenten ondersteunen met 

kennis en diensten

• Nieuwe business modellen ontwikkelen

• Klimaatverandering

• Diensten van ecosystemen

• Grondstoffenuitputting

• Afvalbeheer

• Werkgelegenheid

• Actief product stewardship

• Afnemers helpen bij het vinden van alternatieven

• Stoffen onderzoeken en registreren (en producenten stimuleren 

dit te doen)

• Bodemvervuiling

• Watervervuiling

• Arbeidsomstandigheden

• Productveiligheid

• Afvalbeheer

Circulaire 

economie

Broeikasgas-

emissie-

reductie

Restricties 

stoffen

Omgevings-

veiligheid

Gevolgen voor de chemische distributiesector richting 2030

• Zuinige voertuigen

• Efficiëntere routeplanning 

• Meer biobased grondstoffen in portfolio

• Duurzame energie

• Energie-efficiëntie

• Veiligheid centraal bij ontwerp, implementatie en onderhoud van 

processen en installaties

• Leren van incidenten en bijna-ongelukken

• Gebruik maken van technologische innovaties

A
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Belangrijkste ESG-factoren

• Klimaatverandering

• Bodemvervuiling

• Watervervuiling

• Arbeidsomstandigheden

• Mensenrechten

Hoofdthema

Keten

• Beoordelen, aanspreken en ondersteunen van producenten, 

logistiek dienstverleners en afnemers

• Verhogen van transparantie en verantwoording

• Overeenkomen van contractuele verplichtingen

E

Alle bovenstaande 
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De chemische distributiesector zet zich in voor 

duurzaamheid via het Responsible Care-programma

• Responsible Care is het initiatief van de 

wereldwijde chemische industrie. Het 

programma wordt ingevuld en uitgevoerd 

door de chemiebedrijven die daarbij 

worden ondersteund door hun 

brancheverenigingen. De 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 RC-programma is gericht op continue 

verbetering van de prestaties voor 

veiligheid, gezondheid en milieu. RC omvat 

procesveiligheid, arbeidsomstandigheden, 

milieu, transportincidenten en 

communicatie. Er is aandacht voor de 

gehele chemieketen

• Internationaal werkt het VHCP samen met 

de ICTA en de Fecc aan RC. In Nederland 

wordt samengewerkt met de VNCI om het 

programma nader vorm te geven

Het RC-programma

1. Wettelijke eisen

2. Risicomanagement

3. Beleid en Documentatie

4. Productinformatie

5. Opleiding/training

6. Calamiteitenplan

7. Doorlopende verbeteringen

8. Communicatie met de samenleving

De 8 pijlers
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Binnen Responsible Care worden bedrijven gestimuleerd 

om constant hun duurzaamheid verbeteren

De acht pijlers van Responsible Care

Pijler Uitwerking

1. Wettelijke

eisen
▪ Voldoet aan de wet- en regelgeving

▪ Functioneert in overeenstemming met richtlijnen en goede praktijken van het VHCP

2. Risico-

management
▪ Verzekert dat zijn activiteiten geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor zijn 

werknemers, dienstverleners, afnemers, het publiek of het milieu

3. Beleid en 

documentatie
▪ Heeft zijn eigen activiteiten in documenten vastgelegd 

▪ Zorgt dat Responsible Care integraal onderdeel is van het gezondheids-, 

veiligheids- en milieubeleid

4. Product-

informatie
▪ Biedt relevante gezondheids-, veiligheids- en milieuinformatie over producten en 

activiteiten aan zijn werknemers, dienstverleners, klanten, het bevoegd gezag en 

het publiek

5. Opleiding/

training
▪ Verzekert dat alle werknemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid 

▪ Zorgt voor voldoende opleiding en training van zijn werknemers om te kunnen 

voldoen aan de gezondheids-, veiligheids- en milieudoelstellingen

6. Calamiteiten-

plan
▪ Heeft en onderhoudt een passend calamiteitenplan

7. Doorlopende

verbeteringen
▪ Ondersteunt en neemt deel aan initiatieven die de kwaliteit van zijn activiteiten 

verbeteren en die het gezondheids-, veiligheids- en milieubewustzijn verbeteren

8. Communicatie ▪ Communiceert met alle betrokkenen over de mogelijke impact van zijn activiteiten, 

is alert op en reageert op de zorgen hierover uit de gemeenschap



Omgevings

-veiligheid
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De acht pijlers bieden handvatten om de transitie op de vijf 

duurzame hoofdthema’s te versterken

1. Wettelijke eisen

2. Risicomanagement

3. Beleid en documentatie

4. Productinformatie

5. Opleiding en training

6. Calamiteitenplan

8. Communicatie

7. Doorlopende verbeteringen

A B C D E

Uit de uitwerking op de acht pijlers blijkt al duidelijk hoe RC het raamwerk biedt om bij te dragen aan 

de hoofdthema’s circulaire economie, emissiereductie, stofrestricties en omgevingsveiligheid

Het onderdeel ketenverantwoordelijkheid komt echter minder goed naar voren, terwijl dit juist 

cruciaal is voor de chemische distributiesector. De grootste ESG-impact zit immers vooral hoger en 

lager in de chemieketen
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Om het belang van ketenverantwoordelijkheid te 

benadrukken zijn de pijlers op dit punt nader uitgewerkt

De acht pijlers van Responsible Care

Pijler Uitwerking

1. Wettelijke

eisen
▪ Voldoet aan de wet- en regelgeving

▪ Functioneert in overeenstemming met richtlijnen en goede praktijken van het VHCP

2. Risico-

management

▪ Verzekert dat zijn eigen activiteiten geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor 

zijn werknemers, dienstverleners, afnemers, het publiek of het milieu

▪ Verzekert dat de werkwijze van zijn toeleveranciers, afnemers en logistiek 

dienstverleners geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor mens en milieu

3. Beleid en 

documentatie

▪ Heeft zijn eigen activiteiten in documenten vastgelegd 

▪ Zorgt dat Responsible Care integraal onderdeel is van het gezondheids-, 

veiligheids- en milieubeleid

▪ Controleert de documentatie van zijn ketenpartners

4. Product-

informatie
▪ Biedt relevante gezondheids-, veiligheids- en milieuinformatie over producten en 

activiteiten aan zijn werknemers, dienstverleners, klanten, het bevoegd gezag en 

het publiek en zorgt ervoor dat de informatie in de keten beschikbaar is

5. Opleiding/

training
▪ Verzekert dat alle werknemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid 

▪ Zorgt voor voldoende opleiding en training van zijn werknemers om te kunnen 

voldoen aan de gezondheids-, veiligheids- en milieudoelstellingen

6. Calamiteiten-

plan
▪ Heeft en onderhoudt een passend calamiteitenplan

7. Doorlopende

verbeteringen

▪ Ondersteunt en neemt deel aan initiatieven die de kwaliteit van zijn activiteiten 

verbeteren en die het gezondheids-, veiligheids- en milieubewustzijn verbeteren,

zowel binnen de eigen bedrijfsvoering als bij ketenpartners

8. Communicatie ▪ Communiceert met alle betrokkenen over de mogelijke impact van zijn activiteiten, 

is alert op en reageert op de zorgen hierover uit de gemeenschap

▪ Communiceert met ketenpartners over een veilige omgang met gevaarlijke stoffen


