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Overzicht hoe de leden 
invulling hebben 
gegeven aan Responsible 
Care

C

Dit RC-jaarverslag geeft een overzicht van de
prestaties van de VHCP-leden op ieder van de
acht pijlers van RC in 2017.

Het afgelopen jaar heeft de Commissie RC van
het VHCP de nodige workshops georganiseerd
om de kennis over veilig werken in de sector te
vergroten. De eerste ging in op het borgen van
een veilige werkrelatie tussen een handelaar in
chemische stoffen en de logistiek dienstverlener.
De tweede ging over precursoren voor drugs- en
explosieven. Verder zijn een workshop over
biociden en uiteraard de jaarlijkse stoffendag
georganiseerd.

Ieder jaar krijgen VHCP-leden een score voor
hun inspanningen op het gebied van RC. Het
afgelopen jaar behaalde 66% een score van
minimaal 75 punten. De Commissie RC werkt
hard om dit aandeel volgend jaar weer te
verhogen.

Niels Vogelzang
Voorzitter Werkgroep Responsible Care

Leden van het VHCP vormen een 
onmisbare schakel in de 
chemieketen. Vaak werken zij 
met grote hoeveelheden 
gevaarlijke stoffen. Op hen rust 
dan ook de verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat hier 
veilig mee wordt omgegaan. 
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Het VHCP behartigt de belangen van
Nederlandse bedrijven in chemische
handel- en distributiesector. In het
jaarverslag wordt een overzicht gegeven
van de ontwikkelingen in 2017

Ieder lid van het VHCP wordt jaarlijks
gevraagd om de Responsible Care-
enquête in te vullen. Dit jaar heeft 68
procent van leden de enquête ingevuld.
De twee voorgaande jaren was dit 69 en
68 procent

Bij een aantal grafieken is de gegevens van
de 21 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

Responsible Care-enquête  



In 2017 waren de volgende 32 bedrijven lid van het VHCP



Leden van het VHCP vervullen een cruciale rol in de 
chemieketen

Hoofdactiviteiten*

Transporteren

Mengen

Ompakken

Opslaan

Distribueren

* 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. Vraag en aanbod naar chemische stoffen verbinden

• 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 m.b.t. transport, opslag, douane en belastingen

3. Nadere verwerking uitvoeren, zoals her-etiketteren, ompakken of formuleren

4. Waarborgen van de kwaliteit van de geleverde producten

5. Verbetering van veiligheid van chemieketen, dankzij bijv.: 

• Controleren klanten bij handel in drugsprecursoren

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

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

6. Leveranciers en klanten assisteren bij compliance en juridische aspecten

7. Financiering ondersteunen 

8. Innovatie mogelijk maken dankzij:

• Technische kennis

• Flexibiliteit

• Rol als centrale speler in keten tussen producenten en downstreamgebruiker

Diensten van chemiedistributeurs



Top 5 

Exportlanden *

• Net als de voorgaande twee jaren 
waren België en Duitsland in 2017 met 
afstand de belangrijkste afzetmarkten

• In totaal noemden respondenten 22 
landen, waarvan 11 EU-landen (50 %), 
in 2016 waren dit nog 31 landen

Top 5 

Sectoren van 
toelevering *

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

• De sector Metalen is nieuw in de top 5

• De sectoren Waterbehandeling en 
Lijm stonden vorige jaren nog in de 
top 5, maar zijn daaruit verdwenen

*

Metalen

Automotive

Levensmiddelen

Verf

Chemie

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

Zwitserland

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

Duitsland

Belgie

Gebaseerd op de 21 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



Het VHCP vertegenwoordigt een belangrijk deel van de 
Nederlandse chemiehandelsmarkt

• Er zijn ongeveer honderd bedrijven 
actief op de Nederlandse chemie-
handelsmarkt. Hiervan zijn er 32 lid 
van het VHCP (30%)

• 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

• De werkgelegenheid van de 
Nederlandse chemische 
handelsmarkt waaraan het VHCP zich 
spiegelt is de afgelopen jaar gelijk 
gebleven

• Bij VHCP-leden is de werkgelegenheid 
licht gedaald. Het VHCP 
vertegenwoordigt ongeveer de helft 
van de werknemers in de sector

* Gebaseerd op extrapolatie van de antwoorden van de 21 respondenten naar de 32 VHCP-leden
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Zowel de geconsolideerde omzet als het vervoerd tonnage 
laten een lichte daling zien

Geconsolideerde 
omzet 

in miljoenen € ex 
BTW *

• De omzet van VHCP-leden is in 2017 
gedaald tot ruim € 1 miljard

• Het bedrijfsresultaat als percentage 
van de geconsolideerde omzet steeg 
in 2016 van 8% naar ruim 9%. Het 
afgelopen jaar daalde deze echter 
naar 7,6 %

Vervoerd tonnage

in tonnen *

• Na de grote sprong van in 2016, is het 
cumulatief vervoerde tonnage het 
afgelopen jaar nagenoeg gelijk 
gebleven
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* Gebaseerd op extrapolatie van de antwoorden van de 21 respondenten naar de 32 VHCP-leden

INDICATIEF
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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 21 
respondenten op de RC-enquête

De 8 pijlers

1. Wettelijke eisen

2. Risicomanagement

3. Beleid en Documentatie

4. Productinformatie

5. Opleiding/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



In 2017 is het aantal ongevallen met verzuim bij VHCP-leden 
helaas verviervoudigd

Wettelijke 
eisen

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

• De afgelopen twee jaar neemt het 
aantal boetes af

Risico-
management: 

incidenten

• De Lost Time Injury Rate en Loss of 
Primary Containment Rate geven een 
indruk van het aantal incidenten per 
miljoen gewerkte uren

• In 2017 in de LTIR helaas sterk 
verslechterd. Het aantal incidenten 
met LTI is gestegen van de 
gebruikelijke 1 à 2 naar 8

Risico-
management: 

afval

• De daling in gevaarlijk en ongevaarlijk 
afval van 2016 heeft zich helaas niet 
voortgezet in 2017

• De afgelopen jaren stijgt de trend voor 
afval afkomstig van en bestemd voor 
recycling – een goede zaak

Gevaarlijk

Ongevaarlijk

Gerecycled
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Zie volgende slide voor 
een nadere analyse
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Analyse LTIs in 2017

# Omschrijving Soort letsel Oorzaak Getroffen maatregelen

1 Een combiheftruck rijdt achteruit op maximale snelheid. 
De automatische rem aan het einde van het gangpad 
werkt niet waardoor de truck tegen aanrijdbeveiliging 
rijdt. Een vat valt op de chauffeur

Twee gekneusde
armen

Niet opvolgen van 
procedures

• Procedure aangescherpt
• Procedure melding aangescherpt 
• Extra opleiding chauffeur
• Nieuwe sensoren

2 Bij het lossnijden van een tie-wrap, snijdt medewerker in 
zijn arm

Snijwond Onvoorzichtigheid van 
medewerker

Geen

3 Medewerker stapt uit zijn auto en glijdt uit op de 
parkeerplaats omdat deze besneeuwd was

Dubbele 
beenbreuk

Gladheid Eerder strooien

4 Tijdens afvullen is het ontluchtingsslangetje vast komen 
te zitten. Het is gaan roteren tijdens vervanging en hieruit 
spoot product onder de veiligheidsbril in beide ogen

Irritatie aan beide 
ogen

Tijdens een eerdere 
vervanging is een te lang 
slangetje gebruikt

• Afvulmachine correct gerepareerd
• Oefenen met mobiele oogdouches
• Vervangen oudere afvulunits

5 Chauffeur staat op zijbord (circa 50 cm hoog) van 
laadruimte van vrachtwagen om over de lading te kijken. 
Hij houdt zich vast aan stuk van carrosserie. Dit breekt en 
chauffeur valt achterover

Bekken op 
meerdere plekken 
gebroken

Niet opvolgen van 
procedures
(beoordeeld als ‘onvoorzien’ 
door I-SZW)

• Extra aandacht voor procedure 
• Procedure nader geëxpliciteerd

6 Binnenkomende losse lege drums worden op pallets 
gestapeld. Een heftruckchauffeur pakte een pallet van 
stapel en daarbij viel een drum, die een andere 
medewerker op hoofd en schouder raakte

Hoofdwond en 
gescheurde 
halswervel

• Losse drums op pallet 
• Niet naleven helmplicht ter 

plaatse

• Binnenkomende drums worden op 
pallet gestrapt met band

• Extra aandacht voor helmplicht

7 Tijdens inspectiewerkzaamheden heeft medewerker 
hoofd gestoten tegen mengtank. Tijdens het behandelen 
van de hoofdwond is de medewerker onwel geworden

Grote hoofdwond 
en (vermoedelijk) 
hersenschudding

Onvoorzichtigheid van 
medewerker

Dragen van helm toegevoegd als 
verplichte PBM bij betreden locatie 
met tanks

8 Een accountmanager was extern bij klant. Om de klant 
te helpen, is hij cans gaan overgieten. Hij maakte daarbij 
een verkeerde beweging met een te zware can

Spit (‘door de rug 
gegaan’)

Niet opvolgen van 
procedures

• Extra aandacht voor procedure

Merk op dat slechts één van de incidenten 
(nr. 4) chemie-gerelateerd is; de overige 
zijn ‘reguliere’ arbo-incidenten



Steeds vaker beoordelen VHCP-leden hun logistiek 
dienstverleners

Beleid en Documentatie

• Aantal bedrijven met minimaal één 
managementcertificaat is al geruime 
tijd bijna volledig

• In 2017 is het aantal bedrijven dat 
middels een veiligheids-
beoordelingssysteem de kwaliteit van 
hun logistieke dienstverleners 
beoordeelt wederom sterk verbeterd

Productinformatie

93% 93% 95% 95% 95%

33%

52% 50%
65%

81%

0%

20%

40%

60%
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100%

2013 2014 2015 2016 2017

Min. 1 managementcertificaat

VBS voor (logistieke) dienstverleners

3 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 en/ of de I-SZW m.b.t. 
veiligheidsinformatiebladen

• De Inspectie SZW constateert in haar 
jaarverslag: “Tijdens inspecties naar de 
naleving van de regels uit de Reach-
regelgeving bleken veel werkgevers de 
zaken niet op orde te hebben”. Dit 
betekent waarschijnlijk dat er ook voor 
VHCP-leden nog werk aan de winkel is

• De ILT heeft in 2017 haar REACH-
gerelateerde inspecties gericht op 
bunkerolie, GenX en productie van 
ammoniumsulfaat. Deze zijn niet direct 
relevant voor VHCP-leden



VHCP-leden hebben in 2017 meer trainingen aangeboden aan 
hun medewerkers

Opleiding/ 
training

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

• Gemiddeld bieden VHCP-leden hun 
medewerkers bijna 2 trainingsdagen 
per jaar op het gebied van veiligheid 
voor mens en milieu

Calamiteiten-
plan

• Het aandeel leden dat beschikt over 
een 24-uurs alarmnummer blijft vrij 
constant 

• Het percentage leden dat hun 
systeem test is het afgelopen jaar 
gelijk gebleven, na forse stijgingen in 
voorgaande jaren

5

6

1,65 1,55
1,94

0
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gem. aantal RC-trainingen per medewerker

70%
75% 77% 76% 80%

25% 25%

59%
78% 78%
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100%
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24-uurs alarmnummer
Regelmatig testen nummer
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Vrijwel alle leden beschikken inmiddels over een verbeterplan, 
communicatie met de samenleving lijkt te stagneren

Doorlopende 
verbeteringen

• 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

• 95% van de geeft aan respondenten 
over zo’n plan te beschikken

Communicatie 
met de 

samenleving

• Leden van het VHCP communiceren 
met de samenleving ongeveer 
evenveel als vorig jaar 

• Manieren van communicatie 
omvatten: sponsoring, stageplekken, 
overleg met burgemeester en 
omliggende bedrijven, open dagen, 
twitterberichten en schoolbezoeken

71% 79% 91% 95% 95%
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50%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Verbeterplan aanwezig

36%
45%

62% 60%
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Jaarlijkse activiteiten met omgeving

7

8

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 75% te helpen

• Let wel: de RC-barometer is een proces-
barometer. De score zegt niets over de 
inhoud van iemands 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 2017

De 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 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

Relatie tussen 
handelaar en 

LSP

• De eerste bijeenkomst ging in op de relatie 
tussen de chemisch handelaar en zijn 
logistiek dienstverlener. Uitbesteding van 
opslag en logistiek aan gespecialiseerde 
bedrijven creëert een wederzijdse 
afhankelijkheid en vraagt om goede 
afstemming

Arbo- en 
Stoffendag

• In december vond de Stoffendag plaats, 
die het VHCP voor het eerst organiseerde 
i.s.m. brancheverenigingen uit de hele 
chemieketen, VNO-NCW en MKB NL

• Deze voorlichtingsdag helpt de leden met 
name op het gebied van de REACH en CLP 
verordeningen

Precursoren

• De tweede RC-bijeenkomst vond plaats in 
de Bijlmerbajes. Het onderwerp was 
‘drugs- en explosievenprecursoren’. In 
geval van een verkeerde levering kunnen 
VHCP-leden zomaar als verdachte worden 
aangemerkt

A

B

C

• Pim van Rossenberg (VR Law) ging in op 
de belangrijkste juridische aspecten. 
Vervolgens gaf Teun Mur (TMC) zijn 
prikkelende visie op ontwikkelingen in de 
chemielogistiek de komende vijf jaar. Tot 
slot spraken Jan van de Wetering (Van 
Appeldoorn) en Leo Verboeket (Sirius) 
over issues uit de praktijk

• Key-note sprekers waren Marc Kuipers 
(Inspecteur-Generaal I-SZW) en Jop 
Groeneweg (Safety Research Leiden 
Universiteit)

• Daarnaast waren er 18 praktische 
workshops over o.a. REACH 
ketencommunicatie, ZZS en de PGS15

• De ochtend begon met een presentatie 
door Hans Hendriks (FIOD, drugs) en 
Andre van Loon (ILT, explosieven). 
Vervolgens lichtten Ad Westendorp 
(strafrechtadvocaat) en Neeltje Keeris 
(Openbaar Ministerie) toe wat zij 
tegengekomen in strafzaken rondom 
drugsproductie en -handel



In onderstaande tabel is te lezen hoe de leden in 2017 invulling 
hebben gegeven aan Responsible Care…

Barometer 2017

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 14

Logistiek dienstverleners (met bijv. SQAS) 50 1

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

Tijdelijke ontheffing (i.v.m. type bezigheden) 38 3

Niets 0 8

KPI enquête

max. 20 punten

Wel ingevuld 20
32

22

Niet ingevuld 0 11

RC-meetings 
bijgewoond

max. 20 punten

Twee of meer 20

32

19

Eén 5 3

Nul 0 10

Actief lid 

max. 10 punten

Ja 10
32

23

Nee 0 9

Totaal max. 100



…hetgeen betekent dat 66 procent van de leden meer dan 75 
punten scoort

Score 2017

• In 2017 behaalden 21 bedrijven een 
barometerscore van meer dan 75 
punten. Dit komt overeen met 66 % van 
het totale ledenaantal, tegenover 68 % 
in 2016. 

• Ruim twee derde van de leden behaalt 
daarmee de score die het VHCP 
nastreeft

• Bedrijven die in 2017 de volledige 100-
punten: Aako, Arkema, Azelis, Boom, 
Brenntag, Cimcool, Helm, IMCD, 
In2Food, Keyser & Mackay, Mavom, 
Synerlogic, Rodachem, Safic-Alcan, 
Vivochem en Wil & 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

• Gezien de aanwas van nieuwe leden 
wordt het de komende jaren een 
uitdaging om deze positieve trend door 
te zetten
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Verkennen van mogelijkheid van een 
inhoudelijke benchmark per bedrijf, 
naast de bestaande procesbarometer

Zichtbaar maken van de bedrijven die 
100 % halen bij de Barometer

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

Acties n.a.v. 
Barometer

Stimuleren aanwezigheid RC-
klankbordgroepbijeenkomsten

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

Herijken RC 
m.b.t. 

duurzaamheid

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

Acties n.a.v. 
RC-prestaties

Blijvende aandacht voor voorkomen 
van LTI-incidenten

A

B

C

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

Acties voor 2017 Acties voor 2018

Aandacht voor voorkomen van LTI-
incidenten

In de RC-enquête vragen toevoegen 
waarbij de focus ligt op duurzaamheid


