
Emissies 

Het Convenant Chemische Industrie  
(1993-2010) heeft veel emissie reducerende 
maatregelen opgeleverd. De absolute emissie 
van CO2 equivalenten is tussen 1990 en 2016 met 40% 
gedaald bij een verdubbeling van het productieniveau. 
Ook de emissies van NEC stoffen zijn aanzienlijk verlaagd 
(NMVOS ruim 60% en N0x/S02 ruim 80%).

Procesveiligheid 

In 2016 is er een nieuwe wereld wijde 
definitie voor procesveiligheids
incidenten vastgesteld. De VNCI hanteert 
deze vanaf 2017 en in 2018 verschijnt 
de eerste publicatie. De gerapporteerde 
procesveiligheidsincidenten zijn 
dan wereldwijd vergelijkbaar.

Transportincidenten

Samen met Cefic zijn er assessment systemen 
ontwikkeld voor logistieke dienstverleners (SQAS). 
Sinds eind jaren 90 zijn er, in samenspraak met de 
Europese transporteurs van chemicaliën, best-practices 
beschikbaar die van belang zijn bij het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. Diverse primaire processen zijn op 
belangrijke punten geharmoniseerd waar de veiligheid van 
heeft geprofiteerd.

Security

In 2008 hebben we, samen met de oliesector, een 
Security Convenant afgesloten, om zorg te dragen 
voor een weerstandsvermogen tegen moedwillige 
verstoringen. Samen met de overheid hebben we 
security-management systeem (SMS) ontwikkeld. 
61% van de bedrijven heeft inmiddels een  
SMSsysteem.

Communicatie

Sinds 2016 is er een online dashboardtool beschikbaar 
voor de leden, waar zij de resultaten van de RC-vragenlijst 
kunnen vergelijken met het sectorgemiddelde. 
Bekijk en vergelijk de gegevens van jouw bedrijf op 
dashboard.vnci.nl

Arbeidsveiligheid 

Arbeidsrisico’s zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar de 
bedrijven zijn erop gericht om de risico’s zover mogelijk 
te minimaliseren. De LTIR (lost time injury rate) is in de 
afgelopen jaren langzaam maar constant gedaald. Bij de eigen 
werknemers lag deze in 2015 op 1,2 en bij de aannemers op 
1,4. Een LTIR van 0 is uiteraard het streven.

Product Stewardship

De zorg voor een chemisch product houdt niet op bij de 
poort. Dit betreft de gehele levenscyclus. Veel grotere 
bedrijven hebben de afgelopen jaren 
ecoefficiency tools ontwikkeld die 
daadwerkelijk betere producten hebben 
opgeleverd. In 2003 heeft de VNCI een 
handreiking voor marketeers ontwikkeld 
voor een marktgerichte aanpak.

De mijlpalen uit 25 jaar Responsible Care in Nederland 
De VNCI is in 1992 gestart met Responsible Care. In die tijd een grote uitdaging voor de sector. 
In 2006 kwam er meer focus op product stewardship en keek men gerichter naar de veiligheid 
van de producten. Sinds 2016 is er meer aandacht voor het nemen en tonen van leiderschap. 
Kijkend naar de toekomst willen we als sector met Responsible Care de sleutelrol vervullen in 
de verduurzaming van de samenleving.



RCprijs

Jaarlijks reiken we een prijs uit aan het 
meest inspirerende en aansprekende project 
uit de Nederlandse chemische industrie. 
Een vereiste voor het winnende project is 
het leveren van een substantiële verbetering 

van prestaties op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en 
Milieu. Onze leden stimuleren en inspireren we met deze 
prijs om nog actiever te worden op het vlak van RC.

De onderdelen van het Nederlandse RC-programma

De handtekeningen onder de Global Charter van de 
bedrijven die aangesloten zijn bij de wereldwijde branche-
organisatie ICCA, vertegenwoordigen 90% van de 
wereldwijde top 150 chemische productiebedrijven.

Wereldwijd de prestaties op het gebied van Veiligheid, Gezondheid  
en Milieu verbeteren

Geen andere sector als de chemie heeft dit ‘interne’ 
programma op het gebied van continue verbetering van VGM 
prestaties.

75% van de werelds grootste chemische productie
bedrijven hebben de RC Global Charter ondertekend.

 De Responsible Care familie is gegroeid 
naar 65 deelnemende landen via 
58 brancheorganisaties over de 
gehele wereld.

90% 

Facts & Figures

Jaarlijks publiceren wij de prestaties 
van de bedrijven op RC-gebied. Ook 
duurzaamheid en transparantie 
zijn een vast onderdeel van het 
RC-programma. Om het belang 
van duurzaamheid invulling te geven is er in 2014 een 
duurzaamheidsrapport gepubliceerd over de ontwikkelingen 
in de chemie.

RCGlobal Charter

Het Responsible Care programma heeft een 
update gekregen en is inhoudelijk aangescherpt, 
als reactie op de verwachtingen van onze stakeholders 
en de kansen en wereldwijde uitdagingen waar we als 
wereldwijde chemische industrie mee te maken hebben. 
Denk aan de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals 
grondstoffen schaarste, toename van de wereldbevolking en 
de steeds grotere vraag naar energie en water.

RCDashboard

In 2016 is het dashboard gelanceerd. 
Deze online tool geeft de antwoorden 
uit de RC-vragenlijst weer in grafieken 
en tabellen. De belangrijkste 
resultaten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en 
Milieu zijn hier zichtbaar. Deze online tool biedt de bedrijven 
de mogelijkheid om te resultaten te vergelijken met het 
gemiddelde van de sector.


