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Disclaimer 
Deze Best Supply Chain Practice is naar beste kunnen opgesteld door de Commissie Milieu & 
Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten met als enig doel om betrokken 
partijen behulpzaam te zijn bij de levenscyclus van verpakkingen. Het heeft niet de pretentie volledig 
te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid aanvaarden, voortvloeiend uit de toepassing van deze 
Best Supply Chain Practice. Deze Best Supply Chain Practice treedt uiteraard ook niet in de plaats van 
de geldende regelgeving op dit terrein (inclusief de daarin vastgelegde verantwoordelijkheden van de 
diverse betrokkenen).  
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1. Inleiding  
Het doel van deze Best Supply Chain Practice is een bijdrage te leveren aan het wegnemen en/of 
voorkomen van onveilige situaties in de chemieketen. Deze Best Supply Chain Practice heeft als doel 
de gehele levenscyclus van verpakkingen te beschrijven. Het geeft daarmee ook een goed inzicht in 
de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij omgang met 
verpakkingen en uiteindelijk beoogt deze Best Supply Chain Practice bij te dragen aan het selecteren 
van de juiste verpakking voor de juiste chemische stoffen. 
 
Deze omschrijvingen gelden slechts als aanvulling op de vigerende wet- en regelgeving en 
bijbehorende vergunningen, die tezamen altijd de basis vormen voor veilig werken en die als bekend, 
geïmplementeerd en aanwezig worden verondersteld.  
 
Best Supply Chain Practices erkennen daarbij de noodzaak tot een goede samenwerking tussen de 
betrokken partijen, alle partners in de chemie keten. Deze Best Supply Chain Practice is dan ook in 
samenwerking met hen opgesteld.  
 

Als ketenpartners voor deze Best Supply Chain Practice zijn geïdentificeerd:  
Producenten, vervoerder, vullers, logistiek dienstverleners, afnemers, verwerkers, 
reconditioners en reinigers. Steeds in al hun hoedanigheden. 

 
Het unieke aan de aanpak van de Best Supply Chain Practices is dat ze toepasbaar zijn vanuit het 
perspectief van elk van deze ketenpartners. Het bevat dus niet alleen houvast voor degene die 
daadwerkelijk overgaat tot ontwerp van een installatie maar evengoed voor degene die hiervan 
gebruik moeten maken. Daarnaast geeft dit weer inzicht in werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden van alle ketenpartners die zijn betrokken bij de omgang met verpakkingen. 
Als een dominosteen, moet het op elk schakelpunt in de chemieketen leiden tot dezelfde, 
gestandaardiseerd, elkaar opvolgende inzichten over veilige omgang met verpakkingen en de inhoud 
daarvan, de chemicaliën. 
 
Tijdens het opstellen bleek overigens dat de theorie nooit alle praktijksituaties kan dekken. Deze Best 
Supply Chain Practice moet daarom ook niet worden gezien als een rigide, statische, integrale 
handelswijze die beide ketenpartners tot op de letter moeten naleven. Nee, deze Best Supply Chain 
Practice is een kookboek waarin slechts de ingrediënten staan waarmee beide ketenpartners samen 
hun eigen recepten kunnen maken al naar gelang de situatie op een bepaald schakelpunt in de keten. 
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Namens het VHCP, hopen wij dat alle ketenpartners in de chemieketen de verantwoordelijkheid 
nemen om deze Best Supply Chain Practice te gebruiken. Hij is tot stand gekomen in een 
veiligheidscoalitie met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en draagt ons inziens zeker bij aan 
een veilige en verantwoorde omgang met chemicaliën, en met elkaar! 
 
Op- en aanmerkingen als ook verzoek om extra uitleg zijn van harte welkom op vhcp@vhcp.nl 

2. Scope 
De scope van de Best Supply Chain Practice voor verpakkingen is de gehele levenscyclus van 
verpakkingen. Het geeft daarmee inzicht in de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van alle 
betrokken partijen bij omgang met verpakkingen.  
 
Er bestaan in de praktijk twee type stromen van verpakkingen, te weten nieuwe verpakkingen en 
gebruikte verpakkingen (leeg en niet gereinigd retour). Er wordt in deze goede praktijk geen 
onderscheid gemaakt in type verpakking.  
 
De werkwijze is van toepassing op verpakkingen tussen 10 en 1000 liter.  
 
Noot: Het VHCP heeft ook een ‘BSCP Afvullen vloeibare chemicaliën’ opgesteld, deze is eveneens op 
de website van het VHCP te vinden.  

3. Algemeen 
Let op:  

- Het hergebruiken van doppen van kannen (20 – 30 liter) wordt sterk afgeraden. Dit heeft 
onder meer te maken met de vergankelijkheid van verpakkingsringen en mogelijke slijtage 
van het schroefdraad. 

- Het principe om uitsluitend UN gekeurde verpakkingen te gebruiken, betaalt zich op termijn 
uit. 

- Bij vernietigen van ‘afgekeurde verpakkingen’ is het, met name bij Intermediate Bulk 
Containers, lonend om een splitsing aan te brengen tussen metaal en kunststof 
afvalstromen. 
Hoewel in het kader van duurzaamheid dit de voorkeur van het VHCP geniet, brengt het 
hergebruiken van verpakkingen ondanks alle genomen maatregelen toch een zeker risico 
met zich mee. Het is aan te raden hier vooraf duidelijk over te communiceren met de nieuwe 
gebruiker van de verpakking. 

4. Nieuwe verpakkingen 
Voor het gebruik van nieuwe emballage wordt aangeraden de volgende drie elementen in 
ogenschouw te nemen: 
 
1. Zorg voor volledige documentatie van elke verpakking 

i. Test rapport (UN keuring) UN-gekeurde emballage is verplicht bij ADR-geclassificeerde 
producten. Bij niet-geclassificeerde producten is UN goedgekeurde verpakking niet 
verplicht. 

ii. Technische specificatie 

mailto:vhcp@vhcp.nl
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iii. Goedkeuring bijzonder gebruik (bijvoorbeeld Food) 
 

2. Controleer bij ontvangst documenten/vrachtbrief van de leverancier 
i. Controleer op beschadigingen 

ii. Controleer op mogelijk tekorten (kwantitatief) 
iii. Noteer afwijkingen op vrachtbrieven 

 
3. Sla de nieuw ontvangen emballage op, op de daarvoor aangewezen locaties 

5. Gebruikte verpakkingen, retour na verbruik van het product door afnemer 
Voor de afhandeling van gebruikte emballage, die retour komt na verbruik van het product door de 
afnemer, wordt aangeraden de volgende drie elementen in ogenschouw te nemen: 
 
1. De opdrachtgever tot vervoer moet officieel een opdracht verstrekken naar de vervoerder wat er 

geladen moet worden en moet dit specificeren. De afzender moet zorgen dat het leeggoed 
conform de regels van het ADR wordt aangeboden. De vervoerder moet ook de mogelijkheid 
hebben om te controleren.  
 
In de praktijk noteert de chauffeur per klant, op een specifieke vrachtbrief, de retour ontvangen 
verpakkingen. Indien dit gebeurt is specificatie naar type verpakking is gewenst (een 
voorgedrukte vrachtbrief is daarvoor praktisch). In de praktijk wordt controle bovendien vaak 
bemoeilijkt doordat  alles door elkaar staat op een pallet.  

 
Gebruikte emballage is voor de ontdoener afval, wat met zich mee brengt dat hier regels voor 
gelden. 

 
De PGS15 wil dat lege, ongereinigde verpakkingen als ‘vol’ worden behandeld, hetgeen betekent 
dat ze aan de eisen van de PGS15 moeten voldoen. 

 
2. Controleer bij ontvangst op locatie de aantallen aangeleverde verpakkingen en de bijbehorende 

specifieke vrachtbrief. Maak daarbij onderscheid in: 
i. Verpakking van uw bedrijf. 

ii. Verpakking van de klant (ter vulling). 
iii. Onbekende verpakking, deze worden niet gelost. 

 
3. Controleer de algemene staat van de ontvangen verpakkingen, twee aandachtspunten: 

i. Let op beschadigingen van de verpakkingen 
ii. Restant producten (beschrijf hiervoor in de bedrijfsspecifieke SOP (de werkinstructie 

Standaard Operationeel Proces) de verdere afhandeling van rest producten). 
 
Afhankelijk van verder behandeling zijn er nog drie mogelijkheden die hieronder worden toegelicht, 
namelijk: 

 Verpakkingen gaan naar een externe verwerker om te laten reinigen 

 Reinigen vindt plaats in eigen beheer op de eigen locatie 

 Verpakkingen worden zonder te reinigen, opnieuw gevuld met hetzelfde product. 
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5.1 Externe verwerker 

Voor de samenwerking met externe verwerkers wordt aangeraden de volgende drie elementen in 
ogenschouw te nemen: 
1. Leg de afspraken over het reinigen en de verdere behandeling van de verpakkingen vast in een 

document met de externe verwerker. Denk hierbij onder meer aan de productiedatum van de 
verpakking.  

2. Beoordeel de vakbekwaamheid en de milieuvergunning van de externe verwerker. Hierbij kan 
ook gedacht worden aan het samenwerken met ISO-gecertificeerde bedrijven, dan wel het 
gebruik maken van een externe auditeer voorafgaande aan de samenwerking.  

3. Houd een goede administratie bij van aangeleverde ‘vuile’ verpakkingen en retour ontvangen 
‘schone’ verpakkingen. 

5.2 In eigen beheer reinigen 

Voor het in eigen beheer reinigen van emballage, die retour komt na verbruik van het product door 
de afnemer, wordt aangeraden de volgende acht elementen in ogenschouw te nemen: 
1. Zorg voor de juiste vergunning. 
2. Sorteer de emballage, hiermee is te voorkomen dat er ongewenste reacties kunnen ontstaat bij 

het reinigen. Voer een risicobeoordeling uit van de reinigingsactiviteiten. 
3. Houd een dagelijks logboek bij met het aantal gereinigde verpakkingen en de inhoud daarvan. 
4. Verwijder direct voor het reinigen de aanwezige etiketten. 
5. Controleer de gebruikte en gereinigde verpakkingen op lekkages. Het wordt aangeraden om 

gebruik te maken van een lektester. De kosten van een dergelijke tester wegen zeker op tegen de 
baten. Het voorkomt veel ellende bij het hergebruik en mogelijke lekkages.  

6. Controleer tevens op beschadigingen en restanten van het product aan de buitenzijde van de 
verpakking. 

7. Controleer de productiedatum van de verpakking. De maximale leeftijd is 5 jaar, maar dit 
verschilt per type verpakking. Formuleer ter zorgvuldigheid een beleid ten aanzien van 
productiedatum en het opnieuw inzetten van verpakkingen. 

8. Vernietig direct na reinigen de emballage die niet meer voldoet aan de criteria voor hergebruik. 
Dat voorkomt oneigenlijk gebruik. Een benodigde en eenvoudige shredder kan hiervoor worden 
aangeschaft, dan wel gehuurd. 

5.3 Opnieuw vullen zonder te reinigen 

Het opnieuw vullen van gebruikte emballage zonder te reinigen, wordt afgeraden. In ieder geval 
wordt aangeraden de volgende twee elementen in ogenschouw te nemen: 
 
1. Deze mogelijkheid behoort eerst en alleen tot een goede praktijk, als er zeer goede en 

uitgebreide instructies zijn voor de medewerkers. Voer een risicobeoordeling uit van dit proces 
als basis voor instructies. 

2. Het uitsorteren van verpakkingen vraagt een grote mate van nauwkeurig werken. De kans op 
ongewenste reacties is daarmee redelijk groot. Dit wordt dan ook gekwalificeerd als een zeer 
risicovolle keuze. 

 
Bovenstaande overwegingen leiden tot het volgende stroomschema: 
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