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OPBOUW VAN HET
JAARVERSLAG

A

LEDEN
Het ledenbestand van
het VHCP in bredere
sectorcontext

B

PRESTATIES
RESPONSIBLE CARE

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

C

BAROMETER
Overzicht hoe de leden
invulling hebben
gegeven aan Responsible
Care

INLEIDING
Al sinds 1997 werken het VHCP
en zijn leden samen om de
veiligheid van de chemische
distributiesector te vergroten
voor mens en milieu. In dit
jaarverslag vindt u een overzicht
van de veiligheids-prestaties en
de inspanningen die hiervoor in
het afgelopen jaar zijn geleverd.
In 2016 is veel aandacht besteed aan incidenten.
Op de Safety Campus van de Veiligheidsregio
Twente hebben de leden noodsituaties
gesimuleerd, onder andere door zitting te
nemen in een COPI-bak.
Er is tevens een
workshop over incidentcommunicatie geweest,
waarbij leden en een expert lessen deelden.
Tijdens de lunchlezing sprak de CEO NL van
DOW over veiligheid.

Het blijft onze vastberaden ambitie om ervoor te
zorgen dat alle leden minimaal 75 punten
behalen op de RC-barometer.
Niels Vogelzang

Voorzitter Werkgroep Responsible Care
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Responsible Care-enquête
Het VHCP behartigt de belangen van
Nederlandse bedrijven in chemische
handel- en distributiesector. In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van
de ontwikkelingen
Ieder lid van het VHCP wordt jaarlijks
gevraagd om de Responsible Careenquête in te vullen. Dit jaar heeft 68 %
van leden de enquête ingevuld. Eerdere
jaren was dit resp. 71, 82 en 69 procent
Bij een aantal grafieken is de gegevens van
de 22 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 best estimates

In 2016 waren de volgende 31 bedrijven lid van het VHCP

Het ledenbestand van het VHCP bevat bedrijven uit de gehele chemische handelsketen

Bloedgroepen van het VHCP*
Distributeurs/
wederverkopers

Groothandelaren

Producenten

*

Activiteiten**
VHCP-leden zijn gevraagd naar hun drie
belangrijkste activiteiten in 2016. Zij zijn
ondernemen vaak meerdere activiteiten

Distribueren

Opslaan

Agenten/
commissionairs

Ompakken

Buitengewone leden

Formuleren/ mengen

Verkoopkantoren
industrie

Transporteren

Gebaseerd op de 22 respondenten. VHCP-leden kunnen
in meerdere bloedgroepen zitten. Een lid kan dus
meermaals zijn opgenomen in bovenstaande verdeling

** Geaggregeerd getallen rekening houdend met de plaats

van het getal in de top drie (hoe hoger, hoe meer
weging). Met volumes is geen rekening gehouden

De belangrijkste exportlanden en sectoren van toelevering zijn al jaren vrij constant

•
Top 5

•

Exportlanden *

Top 5

Net als in 2013, 2014 en 2015 waren
België en Duitsland met afstand de
belangrijkste afzetmarkten

Belgie
Duitsland

Turkije
Italie
Verenigd Koninkrijk

•

In totaal noemden respondenten 31
landen, waarvan 12 EU-landen (39 %)

•

De leden is gevraagd wat de drie
belangrijkste sectoren zijn aan wie zij
in 2016 hebben geleverd

Chemische industrie

In 2013 en 2014 stond de sector Bouw
nog in de top vijf, in 2015 is deze
vervangen door de sector Lijm

Verf

•

Sectoren van
toelevering **
•

*

De leden is gevraagd wat zijn de drie
belangrijkste landen zijn waarnaar ze
in 2016 exporteerden

Automotive was vorige jaren al een
belangrijke sector, maar heeft nu ook
een (gedeelde) plek in de top 5

Gebaseerd op de 22 respondenten. VHCP-leden kunnen
in meerdere bloedgroepen zitten. Een lid kan dus
meermaals zijn opgenomen in bovenstaande verdeling

**

Frankrijk

Levensmiddelen
Waterbehandeling
Lijm
Automotive

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

Het aantal bedrijven en de werkgelegenheid zijn vrij constant, zowel voor binnen de
sector als in het VHCP-ledenbestand

•

Aantallen
bedrijven *

•

Er zijn ongeveer honderd bedrijven
actief op de Nederlandse chemische
handelsmarkt. Hiervan zijn er 31 lid
van het VHCP (30%)
Bij de sectorafbakening is geen
rekening gehouden met bedrijven één
of twee werknemers (circa 650). Deze
bedrijfjes zijn niet goed vergelijkbaar
met de meeste VHCP-leden
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Personeelsbestand
in fte’s *

•

De werkgelegenheid van de
Nederlandse chemische
handelsmarkt waaraan het VHCP zich
spiegelt is de afgelopen jaar ongeveer
gelijk gebleven
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Bij VHCP-leden daalt de
werkgelegenheid als enkele jaren licht

* Gebaseerd op extrapolatie van de antwoorden van de 21 respondenten naar de 31 VHCP-leden
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INDICATIEF

Na een daling van enkele jaren is de omzet gestabiliseerd en is het bedrijfsresultaat als
percentage van de omzet verbeterd

•
Geconsolideerde
omzet
in miljoenen € ex
BTW

•

•

Vervoerd tonnage
in tonnen

•

VHCP-leden zijn goed voor circa de
helft van de sectoromzet. De dalende
trend bij zowel de leden als de sector,
lijkt af te vlakken

Voor het eerst in jaren is er ook weer
een stijgend bedrijfsresultaat als
percentage van de totale
geconsolideerde omzet. In 2016 was
dit 9%, tegenover 8% in 2015

De vrachten die door VHCP-leden zijn
vervoerd, zijn de afgelopen grofweg
gelijk gebleven wat betreft het
vervoerde tonnage
Ook het aantal facturen is constant
gebleven en ligt al drie jaar rond de
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Responsible Care is gericht op continue verbetering van de prestaties voor veiligheid,
gezondheid en milieu
Het RC-programma

De 8 pijlers

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

1.1

Wettelijke eisen

2.
2

Risicomanagement

3.
3

Beleid en Documentatie

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

4.
4

Productinformatie

5.
5

Opleiding/training

6.
6

Calamiteitenplan

7.
7

Doorlopende verbeteringen

8.
8

Communicatie met de
samenleving

• 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, de Fecc en de de 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 22
respondenten op de RC-enquête

Bij de leden van het VHCP vinden relatief weinig ongevallen met verzuim plaats

In 2016 waren er 2 LTI’s bij VHCP-leden:
1.

Scheurtje in bot in voet door
ongelukkige misstap bij stappen
uit heftruck (28 dagen)
•

2.

1

Wettelijke eisen
•

Geen actie noodzakelijk

Gekneusde voet door een
beknelling veroorzaakt door een
slippende palletwagen (11 dagen)
•

•

•

Actie: Aanbrengen
ventilatieroosters, waardoor
minder vochtvorming
Actie: Wielen van palletwagen voorzien van profiel

•
2a

Risicomanagement:
incidenten

2b

Risicomanagement:
afval

INDICATIEF

•

•

•

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

20
10

Vergeleken met de gemiddelde
Europese LTIR van onze industrie is dit
zeer laag. Het vraagt blijvende
aandacht om dit vast te houden

Voor het eerst in jaren daalt het
gevaarlijk en ongevaarlijk afval dat
VHCP-leden afvoeren
Positief is dat de stijgende trend voor
afval afkomstig van en bestemd voor
recycling doorzet
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De afgelopen drie jaar is het aantal
boetes vrij constant

De Lost Time Injury Rate en Loss of
Primary Containment Rate geven een
indruk van het aantal incidenten per
miljoen gewerkte uren
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In toenemende mate beoordelen VHCP-leden hun logistiek dienstverleners, bedrijven
gaan steeds beter om met VIB’s
Beleid en Documentatie
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4

• Aantal bedrijven met minimaal één
managementcertificaat ligt al jaren
rond de 95%

• De pijler productinformatie ziet o.a. op
veiligheidsinformatiebladen,
etikettering en transportpapieren

• In 2016 is het aantal bedrijven dat
middels een veiligheidsbeoordelingssysteem de kwaliteit van hun logistieke
dienstverleners beoordeelt sterk
verbeterd

• 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

100%

93%

93%

95%

80%
60%
40%

95%
65%

52%

50%

2014

2015

33%

20%

0%
2013

2016

Min. 1 managementcertificaat
VBS voor (logistieke) dienstverleners

INDICATIEF

Productinformatie

• De Inspectie SZW voerde inspecties uit
op het VIB bij eindgebruikers van
chemische stoffen (betonrenoveerders,
schilders, vloercoatingbedrijven, etc).
Uitkomst is dat 75% van de bedrijven
goed omgingen met het VIB, hetgeen
een toename is van 20% t.o.v.
voorgaande jaren. Deze eindgebruikers
zijn voor hun VIB afhankelijk van
leveranciers eerder in de keten,
waaronder VHCP-leden
• Van de ILT zijn geen inspectieresultaten
over 2016 bekend

VHCP-leden hebben in 2016 minder trainingen aangeboden aan hun medewerkers

•
5

Opleiding/training

•

•
6

Calamiteitenplan

•

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

Het aandeel leden dat beschikt over
24-uurs alarmnummer is ongeveer
gelijk gebleven
Het percentage leden dat hun
systeem test,0 is de afgelopen twee
jaar verdrievoudigd – een zeer
positieve ontwikkeling

3
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Gemiddeld aantal trainingen aan
medewerkers per lid
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24-uurs alarmnummer
Regelmatig testen nummer
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Vrijwel alle leden beschikken inmiddels over een verbeterplan, ook communiceren
leden steeds beter met de samenleving

•
7

Doorlopende
verbeteringen

•

•
8

Communicatie met
de samenleving

INDICATIEF

•

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
Inmiddels geeft 95% van de
respondenten aan over zo’n plan te
beschikken. Zo komt het ideaalbeeld
van continue verbetering bij álle leden
steeds dichterbij

Leden van het VHCP communiceren
steeds beter met de samenleving: het
percentage is dat dit doet is in twee
jaar gestegen van 36% naar 62%
Manieren van communicatie
omvatten: sponsoring, stageplekken,
overleg met burgermeester en
omliggende bedrijven, open dagen,
twitterberichten en schoolbezoeken
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Jaarlijkse activiteiten met omgeving
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De leden worden individueel en collectief beoordeeld op hun inspanningen voor
Responsible Care
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 RCklankbordgroep-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 75% te helpen
• Let wel: de RC-barometer is een procesbarometer. De score zegt niets over de
inhoud van iemands RC-prestaties

* Zie de volgende twee slides voor een toelichting op
de TPV en de RC-meetings in 2015

Onderdelen Barometer

Onderdeel

Invulling
ESAD II
TPV op basis van zelfanalyse-checklist
Logistiek dienstverleners (bijv. SQAS)

Third Party Verification*

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

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

Invulling geven aan de TPV-eis

• Al sinds 1997 bepaalt het VHCP dat al
haar leden aantoonbaar aan het RCprogramma moeten meedoen. Dit
brengt met zich mee dat de invulling
van RC door VHCP-leden moet worden
geverifieerd 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

• ESAD II

• 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

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

Het VHCP reisde naar de Safety
Campus van de Brandweer Twente.
Na inleidende verhalen van Niels
Vogelzang (Vivochem), Sjoerd Looijs
(VNCI) en Ymko Attema (Brandweer
Twente) konden leden in simulaties
ervaren wat er bij een incident
allemaal op een bedrijf afkomt

•

Tijdens een simulatie in een COPI-bak
namen de deelnemers beslissingen om
de schade bij een gaslek te beperken en
tijdens een virtuele simulatie
probeerden zij levens te redden na een
explosie. Er werd afgesloten met een
metershoge gasvlam die vakkundig
werd geblust

•

In Zeist vond in juni de Arbo- en
Stoffendag plaats, die de VNCI en het
VHCP jaarlijks organiseren. Deze
voorlichtingsdag helpt de leden met
name op het gebied van de REACH en
CLP verordeningen

•

Sprekers van o.a. ECHA, de I-SZW en
Cefic presenteerden recente
ontwikkelingen. Namens het VHCP
presenteerde Mari den Adel (Brenntag)
over precursoren. Frank Hes (Platform
Biociden) gaf een presentatie over
biociden

•

Tijdens de bijeenkomst werd het
onderwerp incidenten verder
uitgewerkt. Maarten Dankloff
(Arkema) en Els Strijker (Breustedt),
vertelden over een incident dat bij
hen plaatsvond en hoe zij met het
incident zijn omgaan

•

Daarna volgde een mediatraining door
Moniek van de Wiel (OCI Nitrogen). Met
behulp van voorbeelden uit Chemelot
en Moerdijk liet zij de leden zien wat er
goed en fout kan gaan bij crisiscommunicatie. Uiteraard was er
aandacht voor sociale media

A

Klankbordgroepbijeenkomst I

B

Arbo- en Stoffendag

C

Klankbordgroepbijeenkomst II

In onderstaande tabel is te lezen hoe de leden in 2016 invulling hebben gegeven aan
Responsible Care…
Barometer 2016
Onderdeel

Invulling

Punten per
invullingswijze

Totaal
bedrijven

Aantal bedrijven

ESAD II

50

5

TPV op basis van zelfanalysechecklist

50

13

Logistiek dienstverleners (met bijv. SQAS)

50

Ontheffing (i.v.m. dubbellidmaatschap VNCI)

50

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

38

3

Niets

0

8

KPI enquête

Wel ingevuld

20

max. 20 punten

Niet ingevuld

0

Twee of meer

20

Third Party
Verification

max. 50 punten

RC-meetings
bijgewoond

max. 20 punten
Actief lid

max. 10 punten
Totaal

Eén

5

Nul

0

Ja

10

Nee

0
max. 100

31

31

1
1

22

9
16

31

7
7

31

23
9

…hetgeen betekent dat 61 procent van de leden meer dan 75 punten scoort, dit is
evenveel als vorig jaar
Score 2015

Ontwikkeling RC barometerscores

• In 2016 behaalden 19 bedrijven een
barometerscore van meer dan 75
punten. Dit komt overeen met 61 % van
het totale ledenaantal, tegenover 62 %
in 2015. Daarmee is de score in 2016 niet
verbeterd

• De ontwikkeling laat zien dat zien dat
de trend van de barometer sinds 2011
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. Deze verbeteringen stagneren
echter wel

• In 2016 sloten enkele bedrijven zich aan
bij het VHCP. Het kost echter enige tijd
om hen goed aan te haken bij RC en het
VHCP. Dit heeft een drukkend effect op
de barometerscore gehad

Ontwikkeling RC barometerscores
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60%
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0%
2016
Score < 50

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

A

Acties n.a.v.
RC-prestaties

•

Blijvende aandacht voor voorkomen
van LTI-incidenten

•

Stimuleren aanwezigheid RCklankbordgroepbijeenkomsten

B

•

Acties n.a.v.
Barometer

Format van RC-enquête
vereenvoudigen

•

Met name nieuwe leden extra hulp
bieden op het gebied van RC

•

Verkennen van mogelijkheid van een
inhoudelijke benchmark per bedrijf,
naast de bestaande procesbarometer

•

Duidelijker plaats inruimen binnen
het RC-programma voor
duurzaamheid i.s.m. de Fecc

C

Herijken RC
m.b.t. duurzaamheid

