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Ambitie chemische industrie
De chemische industrie in Nederland streeft naar een toekomst waarin zij:
•
•
•
•

Concurrerend, duurzaam, innovatief en zorgvuldig kan ondernemen
Kan groeien en internationaal kan excelleren
Wordt gezien als een onmisbare schakel in de duurzame samenleving
Gewaardeerd wordt om haar bijdrage aan welvaart en welzijn

Veranderende omgeving
De chemische industrie in Nederland moet deze ambitie verwezenlijken in een sterk
veranderende omgeving. Zo neemt het belang van Europa in de wereld af en is de concurrentiekracht van de bedrijven aanzienlijk afgenomen in vergelijking met bedrijven
buiten Europa, mede door de relatief hoge energie- en grondstofprijzen. Daarnaast is
door toegenomen welvaart de risicotolerantie van de maatschappij verminderd en is
door groei van ICT de roep om transparantie groter geworden. Verder komen er veel
(Europese) veranderingen in wet- en regelgeving op de branche af. Ook vergrijst het
arbeidspotentieel.

Om de chemiebedrijven in staat te stellen hun ambities te
verwezenlijken, heeft de VNCI samen met haar leden drie
strategische doelstellingen geformuleerd voor 2020:

1 Concurrentiekracht
2 License to operate
3 Maatschappelijke waarde
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Strategische
doelstellingen

1

CONCURRENTIEKRACHT
Op Europees niveau zijn energie- en grondstofkosten
geminimaliseerd. De chemische industrie is in Nederland

2020
gezonder en flexibeler dan elders in Europa. Nederland
onderscheidt zich op het gebied van vestigings- en

innovatieklimaat en regeldruk positief van andere Europese

landen. De aspecten waarin Nederland internationaal uitblinkt
zijn duidelijk gemaakt.
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Op het gebied van concurrentiekracht streeft de chemische industrie in Nederland
naar een situatie in 2020 waarin sprake is van onder meer:
• Door de realisatie van grootschalige chemische recycling is het gebruik van
gerecyclede materialen gestegen naar 6% (op weg naar 10% in 2030). Dit komt
mede doordat knelpunten in wet- en regelgeving op het gebied van reststromen
zijn weggenomen en doordat de overheid het aanleggen van de infrastructuur voor
het verwaarden van reststromen faciliteert.
• Een aangepast Europees emissiehandelssysteem ETS voorkomt carbon leakage
en verbetert de mondiale concurrentiepositie van de Europese energie-intensieve
industrie. De chemische industrie opereert in een gelijk speelveld voor energie.
• De inzet van biomassa voor de productie van materialen wordt op dezelfde wijze
gewaardeerd en gestimuleerd als voor energie-inzet.
• Versterking van de chemieclusters werpt vruchten af: bestaande bedrijven blijven
in hun productielocaties investeren.
• De positie van het mkb en van het innovatienetwerk van COCi’s en iLabs is verder
versterkt.
• In meerdere pilots en grootschalige demo’s vindt opschaling van (duurzame)
innovatie plaats.
• De industrie beschikt over voldoende chemici op alle opleidingsniveaus.
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LICENSE TO OPERATE
De ecologische voetafdruk van de chemische industrie is verder
verkleind. De prestaties op het gebied van risicobeheersing zijn

2020
verder verbeterd. In een structurele dialoog met de belangrijkste
stakeholders stelt de chemiesector zich open en transparant op.
Deze stakeholders hebben realistische verwachtingen van de
sector en zij voldoet hier ruim aan.
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De Nederlandse chemische industrie behoudt in 2020 haar bestaansrecht omdat er
onder meer sprake is van:
• In Europa telt de Nederlandse chemische industrie het laagste aantal ongevallen.
• Alle VNCI-leden hebben een security-managementsysteem geïmplementeerd,
maken structureel gebruik van best practices en assessment tools om de
veiligheid in de keten verder te verbeteren. Daarnaast participeert elk BRZO-lid
actief in het programma Veiligheid Voorop en is aangesloten bij een Regionaal
Veiligheidsnetwerk.
• Wat betreft compliance van de BRZO-wetgeving staat de chemische industrie in de
top 3.
• De Nederlandse chemische industrie heeft de voor haar vastgestelde NECemissiedoelstellingen (National Emission Ceiling) behaald.
• Duurzaam watergebruik is binnen de sector de standaard.
• Stakeholders benaderen de VNCI direct voor informatie en advies en
communiceren positief over de chemische industrie. (Euro-)Parlementariërs zien
het belang van de chemische industrie, wat tot uitdrukking komt in hun activiteiten
Tevens is er draagvlak voor de chemische industrie bij (non-)gouvernementele
organisaties. Zij steunen de industrie actief bij het verwezenlijken van haar
doelstellingen.
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MAATSCHAPPELIJKE
WAARDE

2020
De chemische industrie heeft haar toegevoegde waarde aan

een duurzame maatschappij en aan de Nederlandse economie
verder vergroot en krijgt hiervoor waardering.

0

De maatschappelijke waarde van de chemische industrie in Nederland komt in 2020
tot uiting in onder meer:
• De chemie heeft nieuwe economische activiteit in Nederland gecreëerd doordat
tenminste 5 start-up’s zijn doorgegroeid naar productiebedrijven.
• Werknemers zijn tot hun pensioen fit, productief en professioneel up-to-date.
• 95% van de chemiebedrijven werkt structureel samen met het onderwijs.
• In Nederland zijn naar verhouding veel (Europese) hoofdkantoren van
chemiebedrijven gevestigd.
• De chemische industrie in Nederland levert een significante bijdrage aan de
reductie van broeikasgassen conform afspraken in SER Energieakkoord.
• Onze stakeholders waarderen de chemische industrie voor haar rol in de
verduurzaming van de samenleving en bij het oplossen van maatschappelijke
problemen.
• Het Europese reputatieonderzoek Pan European Survey laat zien dat de waardering
en het vertrouwen van opinieleiders is gestegen naar 75%.
• Het algemeen publiek heeft meer kennis over de toegevoegde waarde van chemie.
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Belangrijk
Om deze strategische doelstellingen te halen is onder meer nodig dat er de komende
jaren voldoende en goed gekwalificeerd personeel wordt opgeleid en aangetrokken, ook uit het buitenland. Daarnaast is reductie en flexibilisering van energie- en
grondstofgebruik en grondstofkosten nodig en moet het veiligheidsniveau nog verder
omhoog. Ook belangrijk is dat het gunstige klimaat voor R&D en innovatie behouden
blijft en dat er grootschalige demoprojecten, pilot plants en first of a kind-fabrieken
worden opgezet, inclusief realisatie van de hiervoor noodzakelijke mede door de overheid gefaciliteerde infrastructuur.
Om de circulaire economie te bevorderen moeten er door samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid circulaire waardeketens worden gecreëerd. Ook dienen er
condities te worden gecreëerd voor een snellere ontwikkeling van nieuwe duurzame
producten en voor hun acceptatie in de markt. Verder is het belangrijk dat er wordt
gewerkt aan een positieve reputatie van de chemische industrie en aan het vergroten
van het draagvlak van de industrie bij de stakeholders en het algemeen publiek, door
meer transparantie en duidelijkheid over het gebruik en de toegevoegde waarde van
chemische stoffen.
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