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Dit is de VNCI
Stem van de chemische industrie in Nederland
In de keten van grondstof tot eindproduct vertegenwoordigt de VNCI bedrijven die met 
behulp van chemische processen hun producten maken. De opdracht van de VNCI 
is daarbij duidelijk: ze wil optimale voorwaarden creëren om functioneren, groei en 
kwaliteit van de chemische industrie te bevorderen en een duurzaam ondernemings-
klimaat te creëren. De leden spelen in dat proces een belangrijke rol: zij bepalen het 
beleid van de vereniging en geven haar slagkracht. De VNCI staat in goed contact met 
haar achterban, vangt signalen op uit de industrie en fungeert als spreekbuis van de 
chemische sector in Nederland.

De VNCI vertegenwoordigt de lidbedrijven in werkgroepen van ministeries, uitvoe-
rende overheidsdiensten, organisaties en belangenverenigingen. Ze overlegt met leden 
van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Via de VNCI heeft de chemische 
industrie een belangrijke stem in de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW 
(zetel in het hoofdbestuur) en de Europese brancheorganisatie Cefic. Daarnaast gaat 
de VNCI samenwerkingsverbanden aan met partijen om de belangen van de leden te 
behartigen.

De VNCI is een slagvaardige organisatie met 35 gekwalificeerde medewerkers.  
Ze voert de besluiten van de leden uit en ondersteunt hen. De speerpunten van het 
beleid zijn opgehangen aan de hoofdthema’s Duurzaamheid, Economie, Energie en 
grondstoffen, Innovatie, Klimaatbeleid, Milieu, Onderwijs, Responsible Care, Stoffen 
en Veiligheid. De afdeling communicatie verzorgt de communicatie over het beleid.

Omzet en werkgelegenheid
De chemische industrie in Nederland realiseerde in 2015 een omzet van 42 miljard euro 
(47 miljard incl. farma). De sector (inclusief de rubber- en kunststofindustrie) leverde 
een bijdrage van ruim 2% aan het Nederlandse bruto binnenlands product. Er werkten 
in 2015 ongeveer 44 duizend mensen (56 incl. farma) in de chemische industrie.

Concurrentiepositie
De verbetering van de concurrentiekracht van de chemische industrie vormde in 2015 
net als in 2014 het belangrijkste focuspunt voor de VNCI. De lagere olieprijs gaf de 
sector ook dit jaar wat meer lucht. De export is in 2015 met bijna 3% gestegen en de 
chemische industrie leverde een positieve bijdrage aan de handelsbalans van  
€ 25 miljard euro (dit is 51% van het goederentotaal).
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Voorwoord
Concurrentiekracht duurzaam verbeteren

In 2015 kwam er een nieuw beleidsplan voor de periode tot 2020. Drie thema’s kregen 
een prominente plek: een betere concurrentiepositie, veiligstellen van de ‘license to 
operate’ en maatschappelijke waarde. Tijdens de Ronde Tafel met minister Kamp van 
Economische Zaken was concurrentiekracht een belangrijk punt. De lage olieprijs 
geeft de sector nu een adempauze. Die moeten we benutten om de sector in staat te 
stellen om de wereldwijde concurrentie langdurig te kunnen aangaan. Ook op Euro-
pees niveau krijgt de noodzaak om de energiekosten te beperken de aandacht,  
in nauwe samenhang met verduurzaming en innovatie. 

2015 stond ook in het teken van de voorbereiding op het Nederlandse EU-voorzitter- 
schap. De VNCI heeft daarvoor prioriteiten naar voren gebracht, zoals het bevor-
deren van demo- en pilotfaciliteiten. Ze vormen het sluitstuk in het innovatietraject 
van idee tot daadwerkelijke economische activiteit: nieuwe, duurzame producten, 
grondstoffen en energie- en grondstoffenbesparende technologieën. Die vernieu-
wingen zijn onder andere van belang omdat 2015 als doorbraakjaar voor het concept 
‘circulaire economie’ kan gelden. Het ‘Streefbeeld 2030’ dat dit jaar is uitgewerkt 
geeft een beeld van de overgang in die richting. Behalve de belangrijke rol binnen de 
eigen sector kan de chemie ook een sleutelrol spelen als ‘enabling partner’ in andere 
ketens. Verschillende leden initieerden projecten voor Power2Products, chemische 
recycling of biobased grondstoffen. 

In 2015 is een aantal initiatieven op het gebied van Responsible Care gestart, waarvan 
de resultaten in 2016 beschikbaar komen. Zo werken we aan een vereenvoudigde 
vragenlijst voor de RC-enquête voor bedrijven met een laag procesveiligheidsrisico. 
Ook ontwikkelen we een dashboard voor de leden, dat in één oogopslag duidelijk 
maakt waar de lidbedrijven staan met Responsible Care. In nauwe samenwerking 
met het Ministerie van Economische Zaken werken we aan verlichting van de druk 
door regels en toezicht. De opening van het Chemieloket is wat dat betreft een mijl-
paal. Leden kunnen hier concrete belemmeringen melden. Het blijkt in de praktijk te 
werken: de overheid neemt knelpunten weg. 

Met de juiste mensen kan de sector de gewenste transitie realiseren. In 2015 kwam 
de Human Capital Agenda van de VNCI en de Topsector Chemie tot stand, in het 
volle besef dat de chemie geen eiland is. Veel sectoren hebben chemici nodig, terwijl 
de chemische industrie op haar beurt fysici en andere specialisten wil aantrekken. 
Daarom is de overkoepelende agenda die samen met de andere topsectoren is gefor-
muleerd goed nieuws. 

Al met al hebben we in 2015 stappen in de goede richting gezet. Ze dragen bij aan een 
realistische route naar een vitale, toekomstbestendige sector. 

Colette Alma, directeur VNCI en Mark Williams, voorzitter VNCI 

Mark Williams
voorzitter

Colette Alma 
directeur
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Mark Williams
chairman

Colette Alma 
director

Sustainable improvement of competitiveness

In 2015 a new policy plan was launched for the period 2016-2020. Three themes are 
prominent: improvement of competitiveness, safeguarding the license to operate 
and creating societal value.During the Round Table with minister Kamp of Economic 
Affairs, competitiveness was an important issue. The present low oil price provides 
the sector a welcome break. It is urgent to use this break in order to enable the sector 
to face global competition in the long run. The necessity to limit energy costs is also 
addressed at the European level, in close relation to sustainability and innovation. 

Apart from this, 2015 stands out as a consequence of the preparation for the Dutch 
EU presidency. In relation to this the VNCI has, among other things, brought the  
establishment of demonstration and pilot facilities to the attention. These are the 
final keystone in the innovation process from idea to concrete economic activity:  
new products, raw materials and energy and raw material saving technologies. This 
is all the more important because 2015 can be regarded as the breakthrough year for 
the concept of ‘circular economy’. The vision on the future laid down in 2015 in the 
‘Streefbeeld 2030’ illustrates this process. Except for an important role within the 
sector itself, chemistry can also play a pivotal role as enabling partner in other value 
chains. Several members initiated projects in the fields of Power2Products,  
chemicals recycling or with biobased raw materials. 

In 2015 a number of initiatives in the area of Responsible Care was launched. The 
results of these are expected for 2016. The VNCI for instance worked at a simplified 
questionnaire for the RC-inquiry for companies running lower risk on process safety. 
Furthermore, we develop a dashboard for our members. It will enable them to assess 
their position in Responsible Care at a glance. In close co-operation with Ministry of 
Economic Affairs we work at diminishing the burden of rules and regulations. The 
opening of the ‘Chemistry Counter’ means a milestone in this respect. Members can 
bring in concrete impediments here. It works in practice; the government eliminates  
bottlenecks. 

Only with the right talented staff the sector will be able to realise changes. In 2015 
the VNCI and Top Sector Chemistry Human Capital Agenda was launched, with full 
recognition that the chemistry sector is not an island. Many sectors have demand 
for chemists and at the same time the chemistry sector needs physicists and other 
specialists. It is therefore good news that together with the other Top Sectors an 
umbrella agenda could be set up. 

All in all, considerable steps in the right direction were taken in 2015.  
These contribute to a realistic route towards a vital sector, fit for the future. 

Colette Alma, director VNCI and Mark Williams, chairman VNCI
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1Feiten en cijfers
Feiten en cijfers over de chemische industrie in Nederland - 2015

Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor 
de chemische industrie omdat hiervoor de juiste 
randvoorwaarden aanwezig zijn. Zo zijn belangrijke 
grondstoffen beschikbaar of kunnen makkelijk worden 
aangevoerd en een uitgebreid transportnetwerk biedt 
toegang tot het Europese afzetgebied. Verder behoren 
chemisch onderzoek en opleiding in Nederland tot de 
wereldtop.

Samen met de Nederlandse cultuur en mentaliteit  
zorgen die voor een krachtige chemische industrie die 
een aanjager vormt van de economie en het voortouw 
neemt in duurzaam ontwikkelen en ondernemen.

Omzet
De netto omzet in de chemische industrie is het afge-
lopen jaar verder gedaald. In 2015 bedroeg de netto 
omzet € 47 miljard (€ 42 miljard exclusief farma), een 
daling van ongeveer 13% ten opzicht van 2014. Deze 
daling werd veroorzaakt door lagere olie(grondstof)

prijzen met als gevolg een afname van de verkoop-
prijzen. Maar ook de productie nam iets af. De sector 
(inclusief de rubber- en kunststofindustrie) blijft  
met ruim 2% een grote bijdrage leveren aan het  
Nederlandse Bruto Binnenlands Product.

Fig. 1: omzet Nederlandse chemische industrie

Productievolume
Het productievolume van de Chemische industrie 
daalde in 2015 naar 101 indexpunten (o.b.v. basisjaar 
2010, inclusief farma). Dit betekent een daling van 1% 
ten opzichte van 2014.

Fig. 2: Index productievolume
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Handel
80% van de in Nederland vervaardigde chemische 
producten wordt geëxporteerd. Hiervan gaat weer 80% 
naar landen binnen Europa. De export is in 2015 met 
bijna 3% gestegen tot een bedrag van € 78 miljard.

Net als vorig jaar steeg vooral de export naar het 
Verenigd Koninkrijk (+10%) en Azië (+15%). De export 
naar de Verenigde Staten herstelde zich ongeveer naar 
het niveau van 2013 (+9%). De export naar België en 
Italië daalden bescheiden (-6% resp. -4%).

De export van chemische producten bedraagt ruim 
18% van de totale goederenexport en 19% van de in 
Nederland geproduceerde geëxporteerde goederen. 
De import steeg in 2015 met 4% naar € 54 miljard. 
De chemische industrie leverde in 2015 een positieve 
bijdrage aan de handelsbalans van € 25 miljard, dit is 
51% van het goederentotaal.
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Fig. 4: Exportverdeling Nederlandse chemische 
industrie

Werkgelegenheid
In 2015 werkten er ongeveer 56.000 mensen in de  
chemische industrie, waarvan 12 duizend in de farma-
ceutische industrie. Ongeveer een derde van het  
personeel in de sector heeft een hbo- of hogere oplei-
ding gevolgd. Ruim twee derde van het personeel heeft 
een mbo-opleiding genoten.

Onderzoek en ontwikkeling
Innovatie is essentieel voor de Nederlandse chemische 
industrie. Dit blijkt onder meer uit de investeringen 
die de sector doet in onderzoek en ontwikkeling. De 
chemische industrie in Nederland geeft zo’n 1,25% van 
de omzet uit aan onderzoek en ontwikkeling binnen het 
eigen bedrijf, ongeveer 750 miljoen euro (cijfers 2013).
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2Dienstverlening
en ondernemings-
klimaat
Gunstige briesjes benutten in overwegende tegenwind

Samen met andere partijen werkt de 
VNCI aan een duurzame, concurre-
rende en technologisch toonaangevende 
Nederlandse chemiesector, die maat-
schappelijke problemen helpt oplossen. 
Dat is hard nodig in een wereld waar de 
macro-trends Europa ongunstig gezind 
zijn. Het is dan ook zaak de mogelijk- 
heden die zich aandienen te verzilveren. 

Het in stand houden van een gunstige concurrentiepo-
sitie van de chemische bedrijvigheid in Europa is in de 
huidige geopolitieke trends en bij de actuele energie-
prijzen niet eenvoudig. Voor de chemie zijn de ener-
giekosten een zeer relevante factor. Gebieden met veel 
fossiele brandstoffen, zoals het Midden-Oosten en de 
Verenigde Staten met zijn olie en schaliegas, hebben 
grootschalig geïnvesteerd in hun chemische industrie. 

Het resultaat van deze investeringen komt vanaf nu 
steeds meer beschikbaar als productiecapaciteit. 
Daardoor verandert de VS van grote importeur langza-
merhand in netto exporteur van chemische producten. 

Toegang tot betaalbare olie en gas uit de Verenigde 
Staten maakt deel uit van de onderhandelingen voor 
het Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP). Dit onderstreept het belang van deze afspraken 
nog eens. 

Behalve olie en gas uit de VS kan ook Liquified Natural 
Gas (LNG) uitgroeien tot een belangrijke energiebron 
voor de Nederlandse chemische sector. 

Naast de grondstoffenlanden komen ook China en 
Zuid-Korea op in de chemie. De voorsprong van Europa 
gaat hierdoor verloren. Van ‘leidend in productie’ 
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verandert de positie in ‘leidend in export’. Een duide-
lijke stap terug. De verwevenheid van de aanvoer van 
fossiele brandstoffen met geopolitieke ontwikkelingen 
wijst nadrukkelijk op het belang van verduurzaming 
van de chemie voor de lange termijn. 

Toegang tot betaalbare grondstoffen 
maakt onderdeel uit van TTIP.  

Dit onderstreept het belang van dit  
handelsverdrag.

Nederland chemieland
Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) 
wijst buitenlandse investeerders op de mogelijkheden 
van Nederland als vestigingsland. Dat gebeurt onder 
andere op internationale beurzen en tijdens buiten-
landse handelsmissies. De VNCI en de Topsector 
Chemie hebben een convenant met het NFIA gesloten 
om de organisatie met specifiek chemische kennis te 
ondersteunen. 

Daarmee kan de NFIA geïnteresseerde partijen uit 
de hele wereld zo goed mogelijk voorzien van tech-
nisch-inhoudelijke informatie over de mogelijkheden 

van Nederland voor chemische bedrijvigheid en ons 
land als chemisch kennis- en innovatieland nog 
nadrukkelijker op de kaart te zetten.

In 2015 kwamen de investeringen van buitenlandse 
chemiebedrijven in Nederland uit op 900 miljoen 
euro in negen projecten die 518 banen opleveren. Dat 
bedrag betekent weliswaar een sterke stijging ten 
opzichte van 2014, maar het werd sterk bepaald door 
één project. In brede kring lijkt het inzicht te groeien 
dat meer inspanningen voor het aantrekken van 
buitenlandse investeringen hun nut bewijzen. Er zijn 
eerste concrete aanwijzingen dat dergelijke inspan-
ningen inderdaad lonen. 

Beurzen 
Het convenant met de NFIA heeft voorzien in 
de Nederlandse aanwezigheid op beurzen en 
congressen. Een voorbeeld is de samenwerking 
tussen VNCI en BE-Basic als Nederlands biotech-
cluster op het BIO World Congress on Industrial 
Biotech 2016 in San Diego. Een ander voorbeeld 
vormt het door TNO georganiseerde seminar op de 
chemiebeurs Achema van 15 tot en met 19 juni in 
Frankfurt. 
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Meer inspanningen voor  
het aantrekken van buitenlandse  

investeringen lijken lonend

Focus op handelsbetrekkingen
In het Nederlandse buitenlandbeleid hebben de 
handelsbetrekkingen momenteel een prominente plek. 
Met het oog op de handelsmogelijkheden werken de 
Topsector Chemie en de VNCI samen met de Dutch 
Trade and Investment Board (DTIB). Dat is het  
publiek-privaat samenwerkingsverband voor interna-
tionaal ondernemen. Het benut de macro-economi-
sche mogelijkheden die zich aandienen via beurzen, 
missies, ambassades, speciale programma’s en 
(universitaire) netwerken zo goed mogelijk. Boven-
dien beoordeelt de DTIB de effectiviteit van geleverde 
inspanningen op dit gebied. 

Een goed voorbeeld van wat dit kan opleveren is de 
samenwerking die tot stand komt tussen Nederland en 
Brazilië in biotechnologie-onderzoek. Daarbij is  
een groot aantal organisaties, bedrijven en kennis- 
instellingen betrokken. 

Nederland en Brazilië zetten  
samenwerking in  

biotechnologie-onderzoek op

Ronde Tafel: chemische clusters versterken
De chemische industrie wil de urgentie op het gebied 
van energievoorziening en benutting van economische 
mogelijkheden graag op hoog niveau afstemmen met 
de Nederlandse overheid. Daarom is de jaarlijkse  
Ronde Tafel met minister Kamp van Economische 
Zaken zo belangrijk. Hier buigen industrie en overheid 
zich over versterking van de chemieclusters. 

Veredelingsvrijstelling octrooien 
In 2015 vond in Nederland onderzoek plaats naar 
de effecten van een uitgebreide veredelingsvrij-
stelling voor de sector chemie. De uitgebreide vrij-
stelling stelt kwekers in staat bepaalde octrooien 
gratis te gebruiken. De VNCI vindt een redelijke 
vergoeding voor gedane investeringen meer in 
lijn met een consistent investeringsklimaat en het 
octrooirecht.
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Nederland telt verschillende chemieclusters met ieder 
tientallen chemiebedrijven. Binnen de clusters zijn de 
activiteiten verbonden, de bedrijven vormen als het 
ware een ecosysteem. Samenwerking is de kracht: 
werkgevers en werknemers, overheid en bedrijfsleven 
trekken samen op of komen er samen uit om het  
geheel te versterken. Deze clusters in een klein 

Wat kost regelgeving de Europese  
chemische industrie?  
De Europese Commissie heeft in 2015 in het kader 
van Betere Regelgeving het onderzoek  
‘Cumulative Cost Assessment’ laten uitvoeren 
naar de kosten van regelgeving voor de chemie. 
Veel bedrijven hebben, meestal via hun interna- 
tionale hoofdkantoren, meegedaan en kostengege-
vens beschikbaar gesteld. Publicatie zal vermoe-
delijk in 2016 plaatsvinden. Het vormt de opmaat 
naar vergelijkend onderzoek naar het kosten- 
niveau in andere delen van de wereld. Daardoor 
ontstaat een benchmark waaraan Europa zich kan 
spiegelen. De VNCI hecht groot belang aan deze 
studie, die het beleid en de wetgeving waarmee de 
chemische industrie de komende jaren te maken 
krijgt mede kan bepalen. 

geografisch gebied zijn uniek in de wereld. Facili-
teiten zoals Innovatielink en het Chemieloket, waar 
bedrijven met hun vragen terecht kunnen, betekenen 
een extra nuttige toevoeging hieraan. 

De VNCI bepleit versterking van faciliteiten zoals pilot- 
en demonstratiefabrieken voor nieuwe, duurzame 
producten en processen. Daardoor kunnen bedrijven 
die de ‘seed’-fase succesvol hebben doorlopen gaan 
doorgroeien. Er zijn voldoende starters, maar te 
weinig doorgroeiers in Nederland. De processen rond 
vestiging in Nederland zijn stroperig. Dat is jammer, 
want onderzoek toont aan dat Nederland vanwege de 
aanwezige biobased grondstoffen, zoals suikerbieten, 
infrastructuur en kennis één van de beste vestigings-
locaties voor op suiker gebaseerde chemie ter wereld 
is. Een versnelling is nodig om dergelijke kansen te 
verzilveren. 

De VNCI bepleit pilot- en  
demonstratiefabrieken voor nieuwe, 

duurzame processen
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3Onderwijs en
Innovatie
Vernieuwing en Human Capital: Mens en organisatie continu in beweging

Innovatie en onderwijs zijn tegen-
woordig zo nauw verweven dat ze 
samenkomen in de term ‘sociale inno-
vatie’. Innovatie van producten en 
processen gaat niet zonder permanente 
educatie van medewerkers. En voor 
het toekomstperspectief van medewer-
kers is een innovatieve, concurrerende 
sector nodig. Alle initiatieven rond 
vernieuwing en Human Capital richten 
zich daarop. 

Najaar 2015 verscheen het VNCI-beleidsplan 2016-
2020 met de visie voor de verschillende beleidsvelden 

binnen de chemische sector. Vervolgens is de vraag: 
wat doen we van jaar op jaar om in 2020 te bereiken 
waar we zijn willen? De vaststelling van de stip op 
de horizon en de weg daarnaartoe zijn met de leden 
besproken in de beleidsgroepen ‘Innovatie’ en ‘Onder-
wijs’. 

De verbreding naar de nieuwe termen ‘Vernieuwing’ 
en ‘Human Capital’ is een overdachte keuze. De wereld 
verandert steeds sneller en de chemische industrie 
moet meebewegen om concurrerend te blijven. Niet 
alleen producten en processen veranderen continu, 
ook de prestaties van mens en organisatie moeten 
naar een hoger plan. De mens is de katalysator voor de 
manier waarop de sector kortcyclischer kan reageren 
en sneller kan vernieuwen.

Deze ‘innovatie in actie’ vraagt om ‘sociale innovatie’, 
wat verder gaat dan onderwijs of een leven lang leren.

 

Fieldlab Campione 
Er komt een netwerk van in totaal elf fieldlabs 
gericht op ‘smart industry’ waar mensen en 
bedrijven slimme vaardigheden aanleren. Geves-
tigde bedrijven hebben baat bij het Fieldlab 
Campione. Het ging in 2015 van start met World 
Class Maintenance als trekker. Slim, predictief 
onderhoud en smart industry-oplossingen stellen 
Nederlandse bedrijven in staat te blijven concur-
reren met bedrijven uit opkomende landen die 
vaak veel nieuwere fabrieken hebben.
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Dit uit zich bijvoorbeeld in de managementstructuur, 
met medewerkers die meer zelf aan zet zijn. Zo zijn er 
positieve resultaten geboekt met zelfsturende teams, 
die flexibel roosteren, zelfstandig werken en processen 
plannen. Slimmere inzet van ‘Human Capital’ betekent 
ook dat mensen digitaal capabel zijn, over slimme 
vaardigheden beschikken en zijn ingesteld op zowel 
continue verandering als de verankering daarvan.

In een sneller veranderende  
wereld beweegt de VNCI mee 

Gouden driehoek voor innovatie
De chemische industrie vernieuwt samen met 
anderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld binnen de Topsec-
toren. Naast de Topsector Chemie zijn er nog vier 
andere sectoren waarin chemie een belangrijke rol 
speelt: High Tech,  Life Sciences & Health,  Energie en  
Agri & Food.

Behalve samenwerking met andere bedrijven is samen 
optrekken met kennisinstellingen en de overheid 
doorslaggevend. Dit komt naar voren in de strate-
gische Kennis- en Innovatieagenda (KIA) die deze 
‘gouden driehoek’ gezamenlijk voor de komende vier 
jaar heeft opgesteld. Deze bevat vier thema’s: ‘chemie 
van geavanceerde materialen’, ‘chemische conversie’, 
‘procestechnologie & synthese’, ‘chemie van het leven’ 
en ‘chemische nanotechnologie en apparatuur’.  De 
financiële onderbouwing van zo’n publiek-private 
samenwerking moet solide zijn. Daarbij geldt het 

Associate Degree voor mbo-ers 
Chemiebedrijven willen voldoende goed opgeleid 
mbo-talent aantrekken om de procesoperatie in 
fabrieken voor haar rekening te nemen. De eisen 
aan kandidaten stijgen: meer vaardigheden, beter 
vermogen het werkgebied te overzien, bredere 
inzetbaarheid en in staat om sneller te schakelen. 
Hier richt de Human Capital Agenda zich onder 
andere op. Medewerkers komen binnen op mbo-3/
VAPRO-B-niveau. De bedrijven leiden hen vervol-
gens op tot mbo-4/VAPRO-C. Voor het midden-
management uit deze groep komt er een nieuwe 
stap, de ‘Associate Degree’, voor tweejarig hbo op 
VAPRO-D-niveau. Het gaat om een duaal traject 
dat werken en leren combineert. 
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http://www.hollandhightech.nl/nationaal
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devies dat privaat commitment publiek commitment 
genereert. Met de Topconsortia voor Kennis en  
Innovatie (TKI)-toeslag formaliseert het ministerie 
van Economische Zaken dit devies. Het succes binnen 
de Topsector Hightech Systemen & Materialen (HTSM) 
geeft aan hoe het kan. De tientallen miljoenen euro’s 
die bedrijven beschikbaar stellen tonen hoezeer 
bedrijven de meerwaarde van publiek-private samen-
werking in precompetitief onderzoek inzien. 

Privaat commitment genereert  
publiek commitment

Innovatie versnellen
De VNCI ziet het MKB graag in een actieve rol. Veel 
innovatie komt uit jonge, kleine bedrijven die snel 
handelen. Om dit MKB bij vragen rond innovatie 
te ondersteunen is Innovatielink van start gegaan. 
Innovatielink verwijst bedrijven door naar een expert 
die hun technisch-inhoudelijke vraag oplost. Hoog-
technologisch MKB start tegenwoordig vaak vanuit 
universiteiten. Om die start-ups in hun ontwikkeling te 
steunen is het streven bij elke universiteit een innova-
tielaboratorium (iLab) te openen. Bij acht van de tien 
universiteiten is dat gerealiseerd; alleen Leiden en 
Twente moeten de deuren nog openen. 

Start-ups ontstaan er in Nederland voldoende, maar 
doorgroeien blijkt lastiger. Om ook dit proces te 
ondersteunen zijn er de Centers of Open Chemical 
Innovation (COCI) waar bedrijven in een precompe-
titieve omgeving aan hun doorontwikkeling kunnen 
werken. Met de iLabs, de COCI’s, de Centra voor 
Innovatief Vakmanschap (CIVs) voor het mbo, Centers 
of Expertise (CoE’s) voor het hbo, en regionale investe-
ringsfondsen is er nu een complete infrastructuur die 
starters en doorgroeiers extra kansen biedt op succes.

Wegwijs in subsidieland 
De overheid heeft in 2015 de R&D-aftrek voor  
middelen en de WBSO voor aftrek van  
research-uren gecombineerd om het bedrijven 
gemakkelijker te maken. Toch blijft het voor  
kleinere bedrijven lastig om subsidiemogelijk- 
heden te inventariseren en te benutten. Voor  
welke subsidies komt een bedrijf in aanmerking? 
De VNCI ontwikkelt een atlas voor het chemisch 
MKB dat die vraag beantwoordt.

Bij acht van de tien universiteiten  
zijn inmiddels innovatielaboratoria  

(iLabs) actief 

Beurzen voor master-niveau 
Het Topinstituut Chemie en de VNCI kennen een 
studiebeurzensysteem. Tot voor kort konden 
bedrijven studenten sponsoren met een beurs voor 
het behalen van hun bachelor. Voor bedrijven is het 
interessanter om master-studenten te sponsoren 
die al dichter bij de arbeidsmarkt zijn. Het succes 
kwam snel: waar in het oude systeem maximaal 
vijftien beurzen werden verstrekt, waren het er 
in de eerste ronde van het nieuwe systeem al 
negentien. 
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http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/tki-toeslag
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/tki-toeslag
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/centra-voor-innovatief-vakmanschap
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/centra-voor-innovatief-vakmanschap
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso


16VNCI | Jaarverslag 2015

Human Capital Agenda: op weg naar evenwicht 
De labs en centra op elk onderwijsniveau maken 
nog eens duidelijk hoezeer vernieuwing verweven is 
met Human Capital. De laatste jaren is gewerkt aan 
goede aansluiting van opleidingen bij het bedrijfs-
leven. Nu komt het er op aan de zaken te versnellen, 
te intensiveren en beter te koppelen, zodat onderwijs 
en innovatie op een natuurlijke manier samenvallen. 
Ook is het de bedoeling om de aantrekkingskracht van 
de sector te verbeteren door werknemers een goed 
carrièreperspectief te bieden. Dat is waar de Human 
Capital Agenda (HCA) van de Topsector Chemie, onder 
coördinatie van de VNCI, uit 2015 voor staat. 

Een aantal jaren geleden voorspelden velen grote 
tekorten aan werknemers in de chemie. De laatste 
jaren neemt de populariteit van chemieopleidingen op 
mbo-, hbo- en wo-niveau gelukkig weer toe. Daardoor 
lijkt het streven uit het VNCI-beleidsplan om in 2020 
een evenwicht tussen vraag en aanbod te bereiken 
haalbaar. In 2016 start een groot arbeidsmarkton-
derzoek op basis van datamining in een groot aantal 
bestanden. Het resultaat van dit onderzoek moet 
hierover meer duidelijkheid bieden. 

Een evenwicht tussen vraag en aanbod 
in 2020 lijkt haalbaar
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4Transparant beleid, heldere boodschap

De communicatieafdeling van de VNCI 
draagt de boodschap uit dat chemie een 
belangrijke rol speelt in de verduurza-
ming van de samenleving. Daarnaast is 
een terugkerend thema de concurren-
tiepositie van de chemische industrie in 
Nederland. Via eigen media en goede 
contacten met politici en media slaagt 
de VNCI erin een heldere boodschap 
over te brengen. 

De werkzaamheden van de afdeling bestaan uit  
externe communicatie en ledencommunicatie.  
De online-communicatie heeft in 2015 een prominente 
plek gekregen in het communiceren met de verschil-
lende doelgroepen. Twitter en Instagram worden 
structureel ingezet om de stakeholders te informeren 
over de rol van chemie in het dagelijks leven. 

De VNCI brengt op social media in beeld 
wat chemie is, wat je ermee kunt en 

waarom het belangrijk is

Band met de politiek
Daarnaast heeft de VNCI het contact met politici 
uitgebreid en versterkt. Zij zoekt de politiek op 
wanneer een onderwerp in de aandacht staat. Daar-
naast worden aan de hand van het beleidsplan en een 
strategisch Public Affairsplan langlopende thema’s 
besproken met de politiek. Op deze manier worden 
deze onderwerpen op de politieke agenda geplaatst. 
Zo is er uitvoerig met de politiek gesproken over de 
manier waarop het Programma Aanpak Stikstof- 
depositie (PAS) moet worden uitgevoerd en heeft de 
VNCI kunnen bewerkstelligen dat er ruimte blijft voor 
bedrijven om uit te breiden.

De VNCI reageert consequenter en sneller dan  
voorheen bij de verschijning van relevante 

overheidsrapporten, bijvoorbeeld op het Energie- 
rapport, rapporten over de Biobased Economy en 
andere beleidsstukken over energie en chemie, om de 
positie van de chemische industrie op het onderwerp 
duidelijk te maken. 

Langlopende thema’s worden op de  
politieke agenda geplaatst

In samenwerking met de Permanente Vertegenwoor-
diging in Brussel heeft de VNCI een workshop met 
ambtenaren van de Europese Commissie georgani-
seerd. Doel was de rol van de chemie in de verduur-
zaming van de samenleving onder de aandacht 
te brengen. Dit heeft geleid tot vervolgafspraken, 
contacten voor de lange termijn en tot de uitnodiging 
om voorbeelden van deze verduurzaming aan te 
dragen. Dat biedt de mogelijkheid om de eigen impact 
steeds opnieuw concreet aan te tonen. 

Communicatie
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http://pas.natura2000.nl/
http://pas.natura2000.nl/
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Ook organiseerde de VNCI dit jaar weer een stake- 
holderdiner met Kamerleden, hoge ambtenaren en 
vertegenwoordigers van bedrijven. Zij gingen met 
elkaar in discussie over de rol van de chemie in de 
verduurzaming van de samenleving. 

De chemie krijgt de gelegenheid om de 
eigen impact steeds opnieuw concreet 

aan te tonen 

Chemiedag groot succes
In september organiseerde de VNCI samen met haar 
leden de tweejaarlijkse Dag van de Chemie. De dag, die 
in het teken stond van innovatie, was een groot succes 
met meer dan 50.000 bezoekers. Chemiebedrijven en 
gerelateerde organisaties kunnen op deze dag laten 
zien welke rol chemie speelt in het dagelijks leven. 

Uit een enquête die de VNCI in 2015 hield onder leden 
en stakeholders over de communicatie van de VNCI, 
kwam Chemie Magazine als een hoeksteen naar 
voren. Ook de waardering voor de Nieuwsbrief bleek 

hoog. Uit de enquête viel daarnaast op te maken dat de 
Kwartaalrapportage een groter bereik nodig heeft om 
ook effectief te worden en dat de VNCI haar producten 
beter kan ‘branden’. 

Enquête: communicatie  
van VNCI effectief 

VNCI in de media
De investeringen in het opbouwen van mediacontacten 
werpen hun vruchten af. Niet alleen ging de frequentie 
waarin de chemische industrie zichtbaar is in de 
media omhoog, ook schrijven de media neutraler over 
de sector. Media weten de VNCI ook te vinden over 
specifieke onderwerpen. Artikelen over de chemische 
industrie waren onder meer te vinden in alle landelijke 
dagbladen en Elsevier. Interviews waren te horen op 
BNR Nieuwsradio en Radio1. 

Media weten de VNCI ook te vinden over 
specifieke onderwerpen

Chemie is overal 
In 2015 bracht de VNCI 
het toegankelijke boekje 
‘Kijk: chemie!’ uit. 
Het toont het enorme 
aantal toepassingen van 
chemie op de meest 
uiteenlopende en soms 
onwaarschijnlijke plekken. Van een duurzame 
energiecentrale op de Afsluitdijk tot in antieke 
schilderijen, en van smartphone tot softijs of een 
operatiekamer, overal kom je chemie tegen. 
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Links en feiten & cijfers

Twitter  
VNCI: 3.765 volgers (https://twitter.com/vnci)  
Chemie Is Overal: 996 volgers (https://twitter.com/chemieisoveral)

LinkedIn  
VNCI: 3.373 members (https://www.linkedin.com/groups/1782938)

Facebook  
Chemie Is Overal: 266 likes (https://www.facebook.com/Chemieisoveral/) 

Instagram  
De VNCI is eind 2015 van start gegaan met Instagram: 12 volgers  
(https://www.instagram.com/vnci_chemie/) 

Nieuwsbrief 
4.401 contacten.

Met een openingsrate van 25% (gemiddeld 15% - 30%) en een clickrate van 
6% (gemiddeld 3% - 5%) is de nieuwsbrief een goed gelezen medium.

www.vnci.nl  
www.veiligheidvoorop.nu 
www.chemieisoveral.nl
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5Stichting C3 brengt chemie tot leven en 
geeft jongeren de kans hun talenten in 
de chemie te ontdekken. Met C3 ervaart 
iedereen wat chemie is, wat je ermee 
kunt en hoe het bij het leven hoort. 
De belevingswereld van kinderen en 
jongeren staat hierbij centraal. Vanuit 
deze visie initieert C3 een aantal eigen 
projecten zoals ‘Expedition Chemistry’ 
voor kinderen en het beroepenproject 
‘Exact wat je zoekt!’ voor jongeren. 

2015 was een succesvol jaar voor Stichting C3. Daarvan 
getuigen goede prestaties binnen de kernfuncties: 
kinderen en jongeren hun talenten in de chemie laten 
ontdekken en activiteiten ontplooien die een bewuste 
opleidingskeuze door jongeren vergemakkelijken. 

Veel kinderen, ouders en leerkrachten maakten kennis 
met chemie via lesmateriaal en via activiteiten zoals 
proeven en spreekbeurten in de klas of tijdens kinder-
feestjes. 

De behoefte aan de beroepspraktijk in het onderwijs 
is de laatste jaren toegenomen. Jongeren raakten 
geënthousiasmeerd met lesmateriaal en activiteiten 
tijdens onder andere Spots on Jobs (studie- en 
beroepskeuze-evenement VMBO), Jet-Net Career 
Days (studie- en beroepskeuze-evenement HAVO en 
VWO), de Week van de Procestechniek en de  
Chocolate Challenge.

Kinderen, ouders en leerkrachten 
maakten kennis met chemie  

door proeven tijdens kinderfeestjes  
en spreekbeurten 

Ruim 80.000 kinderen deden  
proeven in quiz-vorm

Resultaten in 2015
In 2015 zijn er onder 80.000 kinderen exemplaren 
verspreid van de proevenwaaier ‘Meer met proeven’. 
Deze heeft als thema ‘innovatie’ en stimuleert 
kinderen om thuis aan de slag te gaan om de chemie 
te ontdekken. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan 
het Kinderboekenweekpakket 2015 met het thema 
‘Raar maar waar’. Dit leverde een stijging van het 
aantal bezoekers van www.C3.nl/kids op tot 69.767 
unieke bezoekers. 

Ruim 41.000 kinderen maakten kennis met weten-
schap & technologie tijdens onder andere kinderlabs. 
Om nog meer kinderen te bereiken is een samenwer-
king met Squla gestart. Op Squla.nl kunnen basis-
schoolkinderen online spellen en quizzen spelen, die 
aansluiten bij de lesstof. Ruim 80.000 kinderen deden 
zo proeven in quiz-vorm.

Stichting C3
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Ontdekken wat bij je past 
Ook voor twaalf-tot achtienjarigen heeft C3 niet stil-
gezeten. De website www.exactwatjezoekt.nl werd 
verrijkt met voorbeeldcarrièrepaden, de interessetest 
‘Welke bètawereld past bij jou?’ en nieuwe opleidings-
teksten. Het aantal bezoekers steeg tot bijna 22.000 
ten opzichte van 12.000 in 2014. En inmiddels telt  
mijnscheikunde.nl ook al 21.000 bezoeken. Nieuw op 
deze site is een filmpje met uitleg over gaschroma-
tografie. Deze film is gemaakt in samenwerking met 
SGS. Ook de pilot-workshop ‘Gastles geven en didac-
tiek’ voor technici bij grote chemiebedrijven en de Lab 
Experience Days bij Nunhems Netherlands en BASF 
Nederland waren een succes.

Een nieuw innovatief product is de studiekeuzeapp 
Prapp! Hiermee kunnen scholieren zich beter oriën-
teren en voorbereiden op een toekomst binnen de 
toegepaste wetenschappen. De app combineert 
informatie en interactieve games over opleidingen en 
beroepen in dit veld. Zo ontdekt de leerling zelf welke 
opleiding het beste bij hem of haar past.

Prapp! oriënteert scholieren  
op een toekomst binnen de toegepaste  

wetenschappen

Samenwerking
Stichting C3 werkt in de projecten intensief samen met 
partners. De vaste partners, de VNCI, Stichting DAS, 
OVP, KNCV en NWO en de projectpartners bieden  
zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning.  
Stichting C3 participeert daarnaast in alle relevante 
netwerken op het gebied van scheikundeonderwijs en 
de chemiesector, zoals Jet-Net,  Techniekpact,  
Topsector Chemie,  PPN-netwerk  en het  Sectorplan 
Natuur- en Scheikunde. 

Stichting C3 participeert in alle  
relevante scheikundenetwerken
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6Financiën
De conceptbegroting voor het jaar 2015 werd vast- 
gesteld door het bestuur in november 2013 en aan- 
genomen op de algemene ledenvergadering van 19 juni 
2014. Aan de hand van de verwachtingen over het jaar 
2014 heeft het bestuur in november 2014 de definitieve 
begroting vastgesteld, die op de algemene ledenverga-
dering van 11 juni 2015 werd goedgekeurd. Het  
financiële jaarverslag VNCI 2015 is gecontroleerd door 
Ernst & Young Accountants. De jaarcijfers opge-
nomen in het jaarverslag van de vereniging vormen 
een verkorte versie van het financiële jaarverslag. Het 
complete financiële jaarverslag VNCI 2015 ligt voor de 
leden ter inzage op het secretariaat.

Resultaat
De rekening van baten en lasten over het jaar 2015 
sluit met een tekort van € 132.960 Ten opzichte van het 
begrote tekort van € 277.000 betekent dit een verbe-
tering met € 144.040. De totale baten kwamen uit op 
€ 5.265.712. Begroot was een bedrag van € 5.198.000. 
Een hogere opbrengst derhalve van € 67.712

De totale kosten kwamen uit op € 5.398.672. Begroot 
was een bedrag van € 5.475.000, zodat de lasten  
€ 76.328 lager zijn uitgekomen dan begroot.

Algemene reserve
Voorgesteld wordt het negatieve resultaat ad € 132.960 
over het boekjaar 2015, als volgt te bestemmen:

• Ten bedrage van € 258.194 ten laste van de  
algemene reserve

• Ten bedrage van € 135.000 ten gunste van de  
bestemmingsreserve Compensatie Pensioen

• Ten bedrage van € 9.766 ten laste van de  
bestemmingsreserve Imagotraject
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Toelichting op de balans

Grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling
• De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 

met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640  
‘Organisaties zonder winststreven.’

• De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de 
aanschafwaarde minus lineaire afschrijvingen. De 
gehanteerde afschrijvingspercentages zijn afhanke-
lijk van de te verwachten economische levensduur.

• De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde, onder aftrek van een noodzakelijk geachte 
voorziening voor oninbaarheid.

• De effecten betreffen obligaties welke tegen nomi-
nale waarde zijn gewaardeerd: verschillen in aan- en 
verkoop worden direct verwerkt in de resultaten- 
rekening. De intentie is de obligaties tot einde loop-
tijd aan te houden.

• De overige posten zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

• De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben.

• De huurlasten bedragen per ingangsdatum van het 
contract, zijnde 1 juli 2007, € 28.707 per maand. De 
huurovereenkomst wordt voorafgegaan door een 
huurvrije periode van effectief 8 maanden. De huur-
vrije periode wordt verdeeld over de looptijd van het 
contract inclusief de effectieve huurvrije periode en 
verlaagt de maandelijkse huurtermijn met € 1.794.

• De pensioenlasten hebben betrekking op gedurende 
het jaar gefactureerde premies en koopsommen. 
Indien op balansdatum een juridische of feitelijke 
verplichting bestaat, wordt hiervoor ten laste van het 
resultaat een voorziening gevormd.

Verbonden partijen
De stichting Synchem Plus kent een gelijke bestuur, 
waardoor conform RJ 640 deze stichting dient te 
worden geconsolideerd. Vanwege de beperkte omvang 
van deze stichting in relatie tot de VNCI is ertoe 
besloten deze stichting echter niet te consolideren in 
de jaarrekening van de VNCI.
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Balans per 31 december 2015 (na voorstel resultaatbestemming)

Activa 2015 2014

Vaste activa € €

Materiële vaste activa 57.362 112.255

Vlottende activa

Vorderingen 1.595.639 1.322.844

Effecten 250.000 250.000

Liquide middelen 1.955.706 2.258.533

3.801.345 3.831.377

3.858.707 3.943.632

Passiva 2015 2014

Eigen vermogen € €

Algemene reserve 2.625.799 2.883.993

Bestemmingsreserve pensioen 135.000 0

Bestemmingsreserve Imagotraject 26.834 36.600

2.787.633 2.920.593

Kortlopende schulden en Overlopende passiva

1.071.074 1.023.039

3.858.707 3.943.632
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Staat van baten en lasten over het jaar 2015

Begroting Realisatie Realisatie

2015 2015 2014

Baten € € €

Contributies 4.790.000 4.841.380 4.959.767

Rente 44.000 33.959 52.716

Overige baten    364.000       390.373 513.327

5.198.000 5.265.712 5.525.810

Lasten

Personeelskosten 3.594.000 3.595.732 3.598.318

Huisvestingskosten 272.000 270.050 253.306

Catering 26.000 24.136 23.437

Inventariskosten 45.000 46.931 48.145

Afschrijvingskosten 63.000 55.812 61.902

Kantoorkosten 77.000 64.596 68.053

Reis- en vergaderkosten 120.000 135.140 125.087

Bijdrage Stichting C3 155.000 150.000 155.000

Voorlichtingskosten 191.000 170.699 121.957

Vervolg op pagina 24
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Adviseurs 40.000 73.134 45.560

Algemene kosten 77.000 75.825 91.384

Speerpuntenbeleid 125.000 57.671 98.082

Contributies en bijdragen    690.000    678.946    681.264

5.475.000 5.398.672 5.371.495

Resultaat   -277.000 -132.960 154.315

Voorstel bestemming resultaat

Toevoeging reserve compensatiepensioen 0 135.000 0

Onttrekking reserve Imagotraject 0 -9.766 -17.985

Ontheffing algemene reserve   -277.000   -258.194    172.300

  -277.000   -132.960    154.315
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Het bestuur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie te Den Haag

Bijgesloten, op pagina 22 t/m 26 van het jaarverslag weergegeven, samengevatte 
jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2015 en de 
samengevatte staat van baten en lasten met bijbehorende toelichtingen, zijn ontleend 
aan de gecontroleerde jaarrekening van Vereniging van de Nederlandse Chemische 
Industrie per 31 december 2015. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij 
die jaarrekening in onze controleverklaring van 8 april 2016. Desbetreffende jaarreke-
ning en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die 
hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 8 april 2016.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis 
van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. 
Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats 
treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Vereniging van 
de Nederlandse Chemische Industrie.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van  
de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals  
beschreven in de toelichting van de samengevatte jaarrekening.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte  
jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met 
Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, ‘Opdrachten om te 
rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Oordeel
Naar ons oordeel is de in het jaarverslag op pagina 22 t/m 26 weergegeven samen-
gevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de 
gecontroleerde jaarrekening van Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 
per 2015 en in overeenstemming de grondslagen zoals beschreven in de toelichting 
van de samengevatte jaarrekening.

Den Haag, 21 juni 2016 
Ernst & Young Accountants LLP 
w.g. drs. M.E. van Kimmenade RA MGA
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7VNCI-Bestuur
VNCI-Bestuur

• Het algemeen bestuur bestond in 2015 uit 27 leden.
• Van mevrouw van Wijhe, de heren van Haasteren, Dutrée en Langeveld werd 

afscheid genomen.
• Nieuw gekozen in het dagelijks en algemeen bestuur werd de heer Hogenboom.
• Nieuw gekozen in het algemeen bestuur werden de heren de Geus, Kranz 

en Wisse. 
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Dagelijks bestuur

W. Fuhrmann (voorzitter) Akzo Nobel

mr. drs. A. Nicolaï (vicevoorzitter) DSM Nederland

A. van Beek Dow Benelux B.V.

drs. D.A. Benschop Shell Nederland B.V.

D.J. Hartgerink ExxonMobil Petroleum & Chemical

ir. R.J. Kiewiet ChemCom Industries B.V.

dr. ir. B.J. Lommerts Latexfalt B.V.

E. Hogenboom SABIC

Algemeen bestuur

W. Fuhrmann (voorzitter) Akzo Nobel

mr. drs. A. Nicolaï (vicevoorzitter) DSM Nederland

drs. W. Augustinus VHCP, Verbond van Handelaren in  
Chemische Produkten

A. van Beek Dow Benelux B.V.

drs. D.A. Benschop Shell Nederland B.V.

H. de Boon Lyondellbasell Industries Holdings B.V.

dr. D.M.A. Camelot Corbion N.V.

E. Dijkman Eastman Chemical EMEA

dr. H.M. Fisch BASF Nederland B.V.

Algemeen bestuur (vervolg)

G.J. de Geus Meststoffen Nederland

D.J. Hartgerink Exxon P&C

E.J.L. Hofstede Avebe

E. Hogenboom SABIC

W. Jongepier                                  Hexion B.V.

F.J.C.M. Kempenaars Trinseo Netherlands B.V.

ir. R.J. Kiewiet ChemCom Industries B.V.

dr. R.S. Koene RÜTGERS Resins B.V.

drs. H.C. Kolenbrander VFIG, Vereniging van Fabrikanten van 
Industriële Gassen

M.T.C. Kranz BICCS Industrial Coatings B.V.

dr. ir. B.J. Lommerts Latexfalt B.V.

ing. M.J. van der Meer Huntsman Holland B.V.

J.H.M. van Noorden NEA, Vereniging van Geur- en 
Smaakstoffenfabrikanten

drs. C. van Oostenrijk NRK, Federatie Nederlandse Rubber- en 
Kunststofindustrie

J.J. Schoemaker Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten 
NVZ

dr. T. Wigmans Kisuma Chemicals B.V.

ir. J. Wisse Nefyto

RC
Rapport

VNCI
Jaarverslag



30VNCI | Jaarverslag 2015

8VNCI-bureau
Directie
dr. ir. Colette Alma-Zeestraten, MBA 
algemeen directeur

Juridische Zaken
mr. Jos Roosen

Beleid
drs. Peter Bareman 
speerpuntmanager Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
drs. Rein Coster 
speerpuntmanager Dienstverlening & 
Ondernemingsklimaat 
Onno de Vreede, MSc 
speerpuntmanager Onderwijs & Innovatie

ir. Reinier Gerrits 
speerpuntmanager Energie & Klimaat 
ing. Macco Korteweg Maris 
beleidsmedewerker Veiligheid en Gezondheid 
ing. Edwin de Roij 
beleidsmedewerker Milieu

drs. Sjoerd Looijs 
sr. beleidsmedewerker  
Responsible Care & Duurzaamheid 
drs. Dirk van Well 
sr. beleidsmedewerker  
Stoffen & Arbeidsveiligheid
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Communicatie
drs. Irene van Luijken 
manager Communicatie en Public Affairs 
drs. Fien Bosman-van Gelder 
communicatieadviseur 
Henk Engelenburg 
Public Affairs adviseur

Linda Gerrits 
communicatiemedewerker digitale media 
Jos de Gruiter 
redacteur 
drs. Ingeborg van Honschooten 
communicatieadviseur

Igor Znidarsic 
hoofdredacteur 
Caroline Piet 
communicatieadviseur a.i. 
Loesje Overbeke 
adviseur online media

Secretariaat
Amber Cornelissen 
office manager 
Natasja Dijkhuizen 
secretaresse 
Margaret van Polanen Petel 
secretaresse 

Afra van der Linden-Schoen 
secretaresse 
Yvette van Steen 
secretaresse

Anouk Wensveen 
secretaresse 
Sylvia De Ruiter-Wubben 
directiesecretaresse

Administratie en Beheer
Pieter Heemskerk, AA 
controller en hoofd administratie 
Bibi van Duinen 
systeembeheer

Anja Franchimon 
medewerker relatiebeheer 
Zeno Kong 
service desk medewerker

Claudia Smit-Raaphorst 
hoofd beheer 
Jimmy Telwin 
boekhouder
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Samenvatting
Binnen het Responsible Care- 
programma neemt duurzaam onder-
nemen een belangrijke plaats in. In 
2014 is het wereldwijde RC programma 
vernieuwd; de RC Global Charter 2014 
update. In deze update is er meer 
aandacht voor de bijdrage van het RC 
programma aan verduurzaming van 
de chemische industrie. In de loop van 
2016 stemt de VNCI haar  
nationale RC programma hierop af.  
In dat kader is de VNCI bezig een  
duurzaamheidsagenda met duidelijke 
prioriteiten op te stellen. 

De voorlopige duurzaamheidsagenda bevat vier actie-
lijnen: 
1.  40% broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 

2005.
2. Bijdrage aan realisatie van de circulaire economie.
3. Positieve impact op veiligheid, gezondheid en milieu.
4. Bijdrage aan welzijn en maatschappelijke waarde.
 
De opstart van de duurzame actielijnen laat zien dat de 
VNCI duurzaamheid serieus neemt en hierover ook in 
discussie zal gaan met haar stakeholders. 

De VNCI is reeds in 1991/1992 gestart met het invoeren 
van RC en het is een verplicht onderdeel van het 
lidmaatschap van de VNCI. De afgelopen 25 jaar is 
er veel aandacht geweest voor het verbeteren van 
veiligheid, gezondheid en milieu. De VNCI is dan ook 
van mening dat er al veel bereikt is op het gebied van 
veiligheid en het verminderen van emissies. 
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Verschuiving van RC naar duurzaamheid
De nadruk binnen Nederland komt meer en meer te 
liggen op de bijdrage van de sector aan het verduur-
zamen van de maatschappij. Deze trend zie je daarom 
ook terug in de RC rapporten van de VNCI. In 2014 
bracht de VNCI een duurzaamheidsrapport uit over 
2013.  

Vanwege deze verschuiving van aandacht is er in 
dit rapport relatief meer aandacht voor duurzame 
ontwikkeling zoals energiebesparing, dan voor milieu 
en transport.

Het Reponsible Care programma blijft echter de basis 
voor het continue verbeteren van veiligheid, gezond-
heid en milieu in de sector op weg naar verduurza-
ming. Dat blijkt ook wel uit het feit dat we de nieuwste 
update van het wereldwijde RC programma, de RC 
global charter in de loop van 2016 gaan implemen-
teren.  

De rol van circulaire economie
Prominent op de concept-duurzaamheidsagenda staat 
de overgang naar de circulaire economie, waarbij het 
gaat om het sluiten van grondstoffenketens. Product 
Stewardship, dat gaat over het verbeteren van de 
Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) prestaties van 
producten en ketens binnen het Responsible Care- 
programma, levert belangrijke ondersteuning aan het 
proces om te komen tot een meer circulaire economie. 
Voor de VNCI zijn daarvoor drie uitgangspunten 
belangrijk: veiligheid voor mens en milieu, levens-
cyclus-denken en benadering van de gehele waar-
deketen. Een eerste stap op weg naar de circulaire 
economie is het voorkomen dat waardevolle  
materialen als afval uit de kringloop verdwijnen;  
afvalmanagement maakt plaats voor het beheersen 
van grondstoffenstromen. Daaraan moet het EU- 
programma Chemical Regions for Resource Efficiency 
(R4R) bijdragen. De VNCI maakt zich hard voor grond-
stofstroombeheersing, onder meer via het project Take 
Back Chemicals (TaBaChem). 

Regeldruk verminderen
De VNCI is van mening dat te hoge regeldruk een 
negatieve concurrentiefactor vormt. In 2015 heeft de 
VNCI een behoorlijke bijdrage geleverd aan actualise-
ring van wet- en regelgeving op het gebied van veilig-

heid, gezondheid, en milieu (o.a. BRZO, Basisnet en  
de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Uitgangs-
punt van de VNCI is dat wetgeving proportioneel, geïn-
tegreerd, doelmatig en toekomstbestendig moet zijn. 

De VNCI heeft daarnaast allerlei wegen benut om 
onnodige, onduidelijke of onwerkbare regelgeving te 
voorkomen. In 2015 heeft dit er onder andere toe geleid 
dat bij het actualiseren van de richtlijnen voor de veilige 
handling met gevaarlijk stoffen, opgenomen in de Publi-
catiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), de risicoaanpak 
centraal komt te staan. Verder zijn er ook stappen 
gezet in de harmonisatie van grenswaarden die gesteld 
worden in het kader van REACH en Arbowetgeving. 

Kennis en ervaring uitwisselen
In 2015 heeft Veiligheid Voorop een Position Paper 
en een checklist ‘Veiligheid in de keten’ ontwikkeld. 
Middels workshops worden good practices uitge-
wisseld en kunnen de deelnemers leren van (bijna)
incidenten. Ook is de ‘Self Assessment Question-
naire’ (SAQ) ontwikkeld, een ‘veiligheidsbarometer’ 
waarmee BRZO-bedrijven kritisch naar hun eigen 
veiligheidsprestaties kijken en die kunnen verbeteren. 
Bovendien wordt gewerkt aan het beter integreren van 
het thema veiligheid in de hbo-opleiding Chemische 
Techniek.
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Duurzaamheid en concurrentievermogen in 
balans
Het langetermijndoel van de chemiesector is concur-
rerend blijven. Verdergaande verduurzaming is 
daarmee onlosmakelijk verbonden. De sector ziet in 
dat zij niet alleen concurrerend moet blijven ondanks 
voortgaande verduurzaming, maar ook concurrerend 
kan blijven dankzij verduurzaming. Balans is daarbij 
het centrale gegeven. 

Hergebruik en recycling van materialen en de inzet 
van biobased grondstoffen staan nadrukkelijk op 
de agenda. De VNCI wil in 2030 15% hernieuwbare 
grondstoffen inzetten en 10% chemische gerecyclede 
grondstoffen.

Deelname leden aan energieconvenanten
De chemische sector in Nederland is samen met de 
overheid al jaren bezig de energie-efficiëntie binnen  
de sector te vergroten. Daarvan getuigen de  
2 energie-convenanten MeerJarenAfspraken 3 (MJA3) 
en Meerjarenafspraken EnergieEfficiëntie (MEE). 

In 2015 zag de Nederlandse implementatie van de 
(Europese) Energy Efficiency Directive (EED) het licht. 
Bedrijven die meedoen aan de MJA3 en de MEE, 
voldoen al grotendeels aan de nieuwe Europese 
Directive. De VNCI heeft in 2015 voor haar leden, die 
overigens voor het merendeel deelnemen aan de ener-
gieconvenanten, een update van de Routekaart 2030 
gemaakt die zij kunnen gebruiken bij het opstellen van 
de nieuwe energie-efficiëntieplannen (EPP). 
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Summary
Within the Responsible Care programme, 
sustainable entrepreneurship is an 
important issue. In 2014, the global 
RC-programme was revised in the RC 
Global Charter 2014 update. This update 
emphasises the contribution of the RC 
programme to sustainability. During 
2016, the VNCI will adjust its national 
RC Programme to this.  

For this purpose, the VNCI is busy setting up a sustai-
nability agenda with clear priorities. The provisional 
agenda features four action lines: 
1.  40% reduction of greenhouse gases in 2030 

compared to 2005.
2. Contribution to the realisation of a circular economy.
3.  Positive impact on safety, health and environment 

(SHE).
4. Contribution to wellbeing and societal value.

The start of the sustainable action lines shows that the 
VNCI takes sustainability seriously and will engage in 
discussions with its stakeholders on this issue. 

Already in 1991/1992 the VNCI started implementing 
RC, which is a mandatory part of VNCI membership. 
During the past 25 years a lot of attention was given to 
improvement of safety, health and environment. In the 
opinion of the VNCI there is already a lot achieved in 
terms of safety and reducing emissions.    

Shift of RC towards sustainability
The emphasis within The Netherlands is shifting 
towards the sector’s contribution to a more sustainable 
society. This trend is reflected in the VNCI’s RC reports. 

In 2014 a sustainability report on 2013 was published. 
As a consequence of this shifting attention, this report 
focuses relatively more on sustainable developments 
such as energy reduction than on environment or 
transport.  

The Responsible Care programme still remains the 
basis for continuous improvement of safety, helth and 
environment in the sector on its way to more sustaina-
bility. The implementation of the newest update of the 
global RC programme, the RC Global Charter, in de 
course of 2016 gives witness of this.  
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The role of the circular economy
Prominent on the concept for the sustainability 
agenda is the transition towards the circular economy, 
which is all about closing the raw materials chains. 
Product Stewardship, which is about improvement of 
the Safety, Health and Environment (SHE) scores of 
products and value chains within the Responsible Care 
programme, contributes considerably to the process 
towards aa more circular economy. For the VNCI three 
criteria are important in this respect: safety for man 
and environment, life cycle thinking and a holistic 
approach of the value chain. 

A first step towards the circular economy is preven-
tion of valuable materials disappearing from the 
cycle as waste. Waste management makes way for 
raw materials management. The EU-programme 
Chemical Regions for Resource Efficiency (R4R) should 
contribute to this. The VNCI strives for raw materials 
management, among other things through the project 
Take Back Chemicals (TaBaChem).  

Diminishing the burden of regulation
The VNCI has the opinion that too many regulations are 
a burden and have a negative influence on competitive-
ness. In 2015 the VNCI has contributed considerably  
to bringing the safety, health and environmental  

regulations up to date. This goes for instance for BRZO, 
REACH-Arbo, Basisnet and PGS. Starting point for the 
VNCI is proportional, integrated, effective and future- 
proof legislation. 

Apart from that, the VNCI has used various ways to 
prevent unnecessary, unclear or unworkable regu-
lations. In 2015 this has, among other things, led to 
a risk-based approach in the renewed rules for safe 
handling of hazardous substances, included in the 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Further-
more, steps were taken to harmonise threshold values 
in REACH and labour legislation. 

Exchanging knowledge and experiences
In 2015 ‘Veiligheid Voorop’ (Safety First) developed 
a Position Paper and a checklist ‘Safety in the value 
chain’. Workshops were organised to exchange good 
practices and to enable participants to learn from 
(near) accidents. On top of this, a Self Assessment 
Questionnaire (SAQ) was developed, a safety barometer 
that enables BRZO companies to evaluate their own 
safety performance, with the opportunity to improve it. 
Furthermore there is work in progress on better inte-
gration of safety in the chemical technology curriculum 
in higher vocational education. 

Balance between sustainability and 
competitiveness
The long term goal of the chemistry sector is to stay 
competitive. More sustainability is tightly connected 
to this. The sector recognizes the fact that it should 
not only stay competitive despite the process towards 
sustainability, but is also enabled to stay competitive 
thanks more sustainability. To strike a balance is the 
all-important issue here. Re-use and recycling of 
materials and the deployment of biobased raw mate-
rials are prominent on the agenda. De VNCI strives for 
15% use of renewable raw materials and 10% chemi-
cally recycled raw materials in 2030. 

Membership participation in energy agreements
The Dutch chemistry sector, together with govern-
ment, is involved in an ongoing effort to improve the 
energy efficiency within the sector. Witness to this are 
the two energy agreements MJA3 and MEE. 2015 was 
the year of the Dutch implementation of the (European) 
Energy Efficiency Directive (EED). Companies partici-
pating in MJA3 and MEE already largely comply with 
this EED. Most VNCI members do. The VNCI published 
an update of the Road map 2030 which members can 
use during the process of establishing the new Energy 
Efficiency Programs (EEP). 
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1Responsible Care
Wat is ‘Responsible Care’ en wat doet de VNCI op dit gebied? 

Responsible Care is het initiatief van de wereldwijde 
chemische industrie voor continue prestatieverbe-
tering op het gebied van veiligheid, gezondheid en 
milieu. De bedrijven voeren het programma uit en de 
nationale brancheverenigingen ondersteunen hun 
leden daarbij. De VNCI heeft dit programma al in 1991 
onderschreven. Responsible Care omvat proces- 
veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu, transport- 
incidenten, communicatie over Responsible Care, 
security en product stewardship (ketenbeheer). KPMG 
verifieert de jaarlijkse Responsible Care-publicatie en 
rapporteert de bevindingen. De laatste jaren heeft de 
VNCI het Responsible Care-programma verbreed tot 
duurzaam ondernemen en het nadrukkelijker gericht 
op verbeteringen binnen de waardeketen. 

Responsible Care is het initiatief van de 
wereldwijde chemische industrie  

voor continue prestatieverbetering  
op het gebied van veiligheid,  

gezondheid en milieu

Duurzaamheidsagenda met duidelijke 
prioriteiten
In 2015 is de VNCI gestart met een concept voor een 
duurzaamheidsagenda voor 2030, met daarin  
duidelijke prioriteiten. Die komen voort uit een zorg-
vuldige afweging van de wensen van de sector en de 
samenleving. 

RC-Prijs 2015

In 2015 waren Trinseo Netherlands in Terneuzen 
en Fujifilm Manufacturing Europe in Tilburg geno-
mineerd voor de Responsible Care-prijs 2015. In 
juni werd Trinseo als winnaar aangewezen. Het 
bedrijf won de prijs voor het meest inspirerende en 
aansprekende project uit de Nederlandse chemi-
sche industrie voor de slimme manier waarop 
het zijn fabriek en het Industry Park Terneuzen in 
zijn geheel energie-efficiënter heeft gemaakt. Via 
een innovatieve thermocompressor is het Trinseo 
gelukt om de nog resterende energie in laag-
waardig stoom weer optimaal in te zetten. Zo geeft 
het bedrijf praktisch invulling aan de afspraken uit 
het SER Energieakkoord over verbetering van de 
energie-efficiëntie van de industrie. 

VNCI
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Dialogen met duurzaamheidsexperts onder de leden 
helpen de duurzaamheidsagenda op te stellen. Eind 
2015 zijn er een viertal duurzame actielijnen voorge-
steld, die de VNCI in 2016 verder zal concretiseren, te 
weten:

• 40% broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 
2005

• Bijdrage aan realisatie van de circulaire economie
• Positieve impact op veiligheid, gezondheid en milieu
• Bijdrage aan welzijn en maatschappelijke waarde  

Het bereiken van duurzaamheidsdoelen 
vereist transparante samenwerking 

binnen en buiten de sector

Duurzame actielijn: 40% broeikasgasreductie
De eerste lijn van de duurzaamheidsagenda valt samen 
met de doelstelling van de ‘Routekaart Chemie 2030’. 
De chemische industrie heeft de ambitie om 40% 
broeikasgas te reduceren in de periode 2005-2030. 
Dit is gebaseerd op de gehele productlevencyclus. De 
industrie wil samen met de overheid de noodzakelijke 
voorwaarden afstemmen. 

De Routekaart formuleert zes oplossingsrichtingen. 
Het gaat om duurzame producten, het vervangen van 
fossiele grondstoffen, het sluiten van de materiaal-
keten, het verbeteren van de energie-efficiëntie, de 
introductie van duurzame energie en het afvangen 
en benutten van CO2. In samenhang kunnen ze ieder 
hun deel bijdragen om het totaal van veertig procent 
reductie te behalen.

Voor het bereiken van de doelen is transparante 
samenwerking tussen partijen binnen en buiten de 
sector essentieel. Daarbij kan de sector technologi-
sche oplossingen bieden die andere partijen, ketens 
en sectoren in staat stellen hun emissies te reduceren. 
Een aantal resultaten die in 2015 op de zes thema’s 
zijn geboekt, zoals bijvoorbeeld het nuttig hergebruik 
van CO2 of het gebruik van biomassa als grondstof zijn 
nog niet te kwantificeren (fig.1). 

Duurzame actielijn: realiseren circulaire 
economie 
Samenwerking binnen de keten is cruciaal voor het 
behalen van de duurzaamheidsdoelen en staat dan 
ook prominent op de duurzaamheidsagenda. Respon-
sible Care levert daaraan, via Product Stewardship  
een belangrijke bijdrage. De Nederlandse chemische 
industrie ziet de circulaire economie als een goede 

Vervanging 
fossiele

grondstoffen 
7% 

Duurzame producten  
bij de eindgebruiker

2% 

Sluiten
van de 

materiaal
keten 

4% 

Energie- 
efficiency 

7% 

Duurzame 
energie  

2% 

CCS 
7% 

Al gerealiseerd  
(2005-2012)

11% 

Bron: Roadmap Chemie 2030 

Fig. 1: Bijdrage aan de ambitie van 40% 
broeikasgasreductie in 2030. 

benadering om grondstoffenschaarste te beheersen. 
Zij wil er dan ook een centrale rol in vervullen. Het 
leveren van een bijdrage aan het realiseren van een 
circulaire economie is een project in ontwikkeling, al 
was de chemie met het oog op kostenbeheersing altijd 
al gericht op het optimaal en efficiënt omspringen 

VNCI
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met energie en grondstoffen. Continue verbetering 
van efficiëntie en milieuprestaties spelen hierin, naast 
innovatie, een belangrijke rol. Omdat de circulaire 
economie draait om het sluiten van grondstoffenke-
tens, vormt de inzet van hernieuwbare grondstoffen er 
een integraal onderdeel van. Afvalmanagement maakt 
plaats voor beheersing van grondstoffenstromen. Het 
voorkomen dat waardevolle materialen als afval de 
kringloop verlaten is de eerste stap. Daaraan moet 
het EU-programma Chemical Regions for Resource 
Efficiency (R4R) bijdragen. 

De VNCI is hierbij via Take Back Chemicals (TaBaChem) 
betrokken, een project onder het R4R-subsidiepro-
gramma voor chemieproducten en afvalstoffen. Van  
de zes pilotregio’s binnen Europa die voor R4R zijn 
aangewezen liggen er twee in Nederland: Zuidwest- 
Nederland en de Haven van Rotterdam. Dergelijke 
pilotprojecten voor circulaire ketens zijn een belangrijke 
stap in de juiste richting. Partnerschappen binnen en 
buiten de waardeketen kunnen de circulaire economie 
daadwerkelijk op weg helpen, door het in gezamenlijk-
heid ontwikkelen van nieuwe businessmodellen die de 
keten opnieuw rangschikken (zie tekstvlak hiernaast). 

Eind 2015 lanceerde de Europese Commissie een 
‘Circular Economy Package’. De VNCI en Cefic analy-
seren de voorstellen. Voor de VNCI zijn met betrek-
king tot de circulaire economie drie uitgangspunten 
belangrijk. 

• Verbeteringen moeten gebaseerd zijn op de gehele 
levenscyclus en moeten milieu- en energie- 
efficiënt, kosteneffectief en sociaal-maatschappelijk 
verantwoord zijn. Het in de kringloop houden van 
materialen die meer grondstoffen verbruiken dan ze 
zouden moeten besparen is geen goede oplossing. 

• Alleen partnerschappen die de hele waardeketen 
omvatten leiden tot duurzame en economisch haal-
bare verbeteringen. 

• Het in de kringloop houden van grondstoffen moet 
veilig zijn voor mens en milieu.

 
Tot nu toe ging het sluiten van kringlopen wel over 
hergebruik, terugnemen en repareren, maar minder 
over chemische recycling. Juist dit kan voor de chemi-
sche industrie van groot belang zijn. De praktijk vraagt 
maatwerk om de optimale oplossing voor elke situatie 
te vinden.

Voorbeeld TaBaChem: 

Duurzaam voordeel voor iedereen 
Normaal gesproken koopt een afnemer chemische 
hulpstoffen in en gebruikt deze totdat de effectieve 
werking ophoudt. Economisch rendabele 
reconditionering van het product is soms niet 
meer mogelijk. Bij TaBaChem blijft de producent 
van de chemische (hulp)stoffen producteigenaar. 
De gebruiker betaalt uitsluitend voor de functie, de 
effectieve werking van het product. De leverancier 
neemt het product terug op het moment dat 
de meest effectieve werking vermindert, maar 
rendabele reconditionering nog mogelijk is. 

Het sluiten van kringlopen gaat nog te 
weinig over chemische recycling
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10VNCI | Responsible Care Rapport 2015

Belemmeringen wegnemen
Samenwerking op Noordwest-Europees niveau kan de 
benutting van grondstoffen verbeteren. Administratieve 
belemmeringen verhinderen dit momenteel nog. De 
VNCI levert een bijdrage aan het wegnemen van deze 
belemmeringen. Zo zit de juridische interpretatie van 
het begrip ‘afval’ de inzet als grondstof in de weg. Dit 
vermindert de mogelijkheden van de industrie om afval 
te voorkomen en belemmert hergebruik, recycling en 
transport van chemische producten.

Duurzame actielijn: positieve impact op 
veiligheid, gezondheid en milieu
De chemische industrie moet zich er voortdurend
bewust van zijn wat de impact van chemie is op mens,
dier en de omgeving en daar ook op een verantwoorde
manier mee omgaan. Middels het Responsible Care
programma, dat staat voor het continue doorvoeren
van verbeteringen op het gebied van Veiligheid,
Gezondheid & Milieu bij de productie en het gebruik
van chemische producten, helpen de bedrijven elkaar
om de verbeteringen door te voeren. Door het tonen
van leiderschap op het gebied van veiligheid kan de
veiligheidscultuur verder worden verbeterd (zie het
programma Veiligheid Voorop). 

Daarnaast zijn de bedrijven op het gebied van milieu
voortdurend bezig met het optimaliseren van de
processen om de reductie van emissies naar bodem,
water en lucht te verbeteren. Duurzame product-
ontwikkeling is ook een onderwerp binnen de 
Topsector Chemie en binnen de Routekaart Chemie om 
maximaal bij te dragen aan een gezonde omgeving. 

Duurzame actielijn: bijdrage aan welzijn en 
maatschappelijke waarde 
De VNCI heeft met de partijen die samenwerken in de 
Topsector Chemie (industrie, overheid, kennisinstel-
lingen en wetenschap), het Streefbeeld 2030 ontwik-
keld. Dit is een ambitieus maar haalbaar beeld van de 
chemische sector in 2030. Ambitieuze vernieuwing, 
kostenreductie en verduurzaming staan centraal in dit 
perspectief. De beoogde ontwikkeling heeft niet alleen 
positieve gevolgen voor de sector zelf maar ook voor 
de maatschappelijke transitie naar een low carbon, 
high quality of life en circulaire economie.

Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het krijgen en 
houden van voldoende goed gekwalificeerd perso-
neel, op elk van de opleidingsniveaus of duurzame 
inzetbaarheid ervan. Duurzaam produceren betekent 
niet alleen dat we zuinig omspringen met materiële 
zaken zoals grondstoffen en energie, maar ook dat 

we investeren in ons personeel. Een medewerker die 
over de juiste kennis en kunde beschikt, zich goed 
voelt en gezond is, zal zijn werk efficiënter en langer 
beoefenen. We moeten er daarom voor zorgen dat ons 
personeel duurzaam inzetbaar is. De rol van de chemie 
bij de verduurzaming van de samenleving duidelijk 
maken en transparantie betrachten over veiligheid, 
risico’s en chemische stoffen. Daarmee komen we 
tegemoet aan verwachtingen van en zorgen over de 
chemische industrie die in de maatschappij leven.

VNCI
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Duurzaamheidsdoelen
UN Sustainable Development Goals (SDG’s) en actielijnen VNCI.

Broeikasgasreductie heeft een relatie met de duur-
zaamheidsdoelen 7 (affordable and clean energy) en 
13 (climate action). 

Het verminderen van de impact van de chemie heeft 
een relatie met doel 9 (industry). 

De bijdrage van de sector aan de circulaire 
economie heeft een relatie met doel 12 (responsible 
consumption and production). 

Maatschappelijke waarde en welzijn heeft een  
duidelijke link met de doelen 2 (zero hunger),  
3 (good health and wellbeing), 8 (decent work). 

Perspectief tot 2050
Zowel het Streefbeeld als de Routekaart Chemie heeft 
een tijdshorizon tot 2030. Stakeholders zijn intussen al 
benieuwd naar het perspectief voorbij dat jaartal. De 

toekomstige duurzaamheidsagenda zal dan ook een 
doorkijk bevatten naar de periode 2030-2050. Daarvoor 
bekijkt de VNCI aan welke (Europese en wereldwijde) 
programma’s zij een bijdrage kan leveren. De VNCI zal 

Conclusies uit de  
stakeholdersdialoog 2015

Eén van de deelnemers zei: “Iemand moet de regie 
nemen voor verduurzaming van de samenleving – 
laten wij dat dan zijn.” Dat kan volgens de deel- 
nemers onder de volgende randvoorwaarden: 

• Wees duidelijk, eerlijk en transparant. Dit geldt 
zowel als het over de sector zelf gaat als over de 
rol van de sector in de keten van grondstofwin-
ning tot aan duurzaam eindproduct.

• Stel duidelijke doelen. Dit geldt voor de sector 
zelf bij sectorspecifieke doelen zoals veiligheid, 
klimaat, energie en innovatie. Formuleer samen 
met bestaande en nieuwe partners gezamen-
lijke doelen die aansluiten bij de doelstellingen 
binnen de keten. 

• Deze benadering vraagt leiderschap en visie 
van grote spelers in de sector en in de keten. 
Uitgangspunt zou moeten zijn dat om te winnen 
àlle partijen in een keten moeten winnen. Keten-
partners moeten ‹waarde› eerlijk over de hele 
keten verdelen.  

VNCI
Jaarverslag
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Links 

• http://www.regions4resource.eu  

• VNCI brochure over R4R, ‘Chemical Industry, 
Avoid to be wasted’:  
http://www.suschem.org/documents/docu-
ment/20151026160315-r4r-paper__x27_
avoid_to_be_wasted,_5_cases_x27__def.pdf  

• RC-prijs 2015:  
‘Slimme innovatie verlaagt energieverbruik 
chemische industrie’:   
https://www.vnci.nl/nieuws/persbe-
richten#1624932352 

• https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs  

• stakeholderdialogen:  
http://het-portaal.net/project/vnci-stakehol-
derdialoog

haar vier, verder uit te werken, duurzaamheidslijnen 
afstemmen op de activiteiten die Cefic op Europees 
niveau vaststelt. Eén van de voor de hand liggende 
programma’s om te betrekken bij het invullen van 
de actielijnen zijn de duurzaamheidsdoelen van de 
Verenigde Naties voor 2030. Een aantal van die doelen 
is van toepassing op de chemie. 

De duurzaamheidsagenda zal een  
doorkijk naar 2050 bevatten

VNCI
Jaarverslag

RC
Rapport

http://www.regions4resource.eu/0116/en/About
https://www.vnci.nl/nieuws/publicaties
http://www.suschem.org/documents/document/20151026160315-r4r-paper__x27_avoid_to_be_wasted,_5_cases_x27__def.pdf
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https://www.vnci.nl/nieuws/persberichten#1624932352
https://www.vnci.nl/nieuws/persberichten#1624932352
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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Pragmatische, doelmatige en toekomstbestendige regels
2Veiligheid, 

gezondheid en milieu 
Arbeidsveiligheid: 
verdere daling arbeidsongevallen
Arbeidsrisico’s zijn nooit helemaal uit te sluiten, 
maar het beleid van de VNCI-leden is erop gericht om 

In 2015 heeft de VNCI een bijdrage 
geleverd aan actualisering van wet- en 
regelgeving op het gebied van veilig-
heid, gezondheid en milieu. Dit zijn 
belangrijke thema’s voor de chemische 
industrie met het oog op medewer-
kers, omwonenden en de leefomgeving. 
Optimale veiligheid vraagt om doel-
matige en proportionele voorschriften. 
Daarnaast heeft een innovatieve, sterk 
veranderende sector toekomstbesten-
dige wetgeving nodig. 

risico’s voor gezondheid en veiligheid te beheersen 
en zover als mogelijk te minimaliseren. Het aantal 
arbeidsongevallen voor de periode 2010-2014 ligt op 
een laag niveau (zie figuur 2). 
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Op 9 oktober 2014 had circa 98% van de VNCI leden de LTI-gegevens 
gerapporteerd. In totaal hebben 46 bedrijven 76 incidenten gemeld; 
de overige bedrijven/locaties (60) hadden geen LTI-incidenten in 2014. 
Het aantal dodelijke ongevallen was in 2014 nul. 
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Bron: VNCI

Fig. 2: Arbeidsveiligheid
 
De maat die wordt gehanteerd is de Lost time 
injury rate (LTIR): het aantal LTI’s per miljoen 
gewerkte uren. LTI staat voor een direct 
lichamelijk letsel waardoor een werknemer 
lichamelijk of mentaal (vastgesteld door een 
competent medisch persoon) voor minimaal één 
dag niet in staat is om zijn geplande werkzaam-
heden uit te voeren. 

LT
IR
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De LTIR voor de categorie eigen werknemers is 
gedaald van 1,79 in 2012 naar 1,29 in 2014. Bij aan- 
nemers is een daling te zien van 1,67 in 2012 naar 
1,27 in 2014. De VNCI en haar leden streven ernaar 
dat het LTIR-niveau voor aannemers verder daalt en 
op hetzelfde niveau als dat van eigen werknemers 
uitkomt. In 2014 waren er geen dodelijke slachtoffers 
te betreuren van werknemers of aannemers.

Veiligheid: actualisatie BRZO 
Het nieuwe Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) 
is sinds juli 2015 van kracht. Met het BRZO 2015 
is het Europese Seveso III geïmplementeerd in de 
Nederlandse wet- en regelgeving. Dit kan betekenen 
dat veel meer kleinere bedrijven hun risico’s moeten 
gaan beoordelen en daardoor flinke administratieve 
verplichtingen krijgen. 

De VNCI heeft door overleg met het ministerie, het 
indienen van zienswijzen en actieve participatie in 
werkgroepen geprobeerd om onnodige, onduidelijke 
of onwerkbare regelgeving te voorkomen. Daarover 
is via verschillende kanalen gecommuniceerd met de 
leden. Daarnaast ondersteunt de VNCI het initiatief 
om de samenvattingen van BRZO-inspecties, mits dit 
zorgvuldig plaatsvindt, openbaar te maken. 

De VNCI heeft bereikt dat betrokken bedrijven de 
gelegenheid krijgen om een feitencheck op deze 
samenvattingen uit te voeren en met een hyperlink te 
verwijzen naar de eigen website voor een toelichting 
op de bevindingen. 

De VNCI pleit(te) consequent voor  
optimale benutting van de Betuweroute

Veiligheid: Basisnet biedt duidelijke spelregels, 
maar cijfers zijn nodig
Welke stoffen mogen over welk traject worden 
vervoerd, onder welke voorwaarden en in welke 
hoeveelheden? Jarenlang heeft de VNCI meegedacht 
over het Basisnet, een regeling voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over het spoor in Nederland. De 
VNCI heeft daarbij consequent gepleit voor een opti-
male benutting van de Betuweroute. Op 1 april 2015 
werd het resultaat van dit werk tastbaar doordat de 
regeling van kracht werd. 

Basisnet geeft de industrie een kader voor de toekom-
stige vervoersbehoefte. 

Veiligheid: borging vanuit risicobenadering
Industrie en overheid vonden dat de Publicatiereeks 
Gevaarlijke Stoffen (PGS) aan vernieuwing toe was. 
In 2015 is besloten dat bij het actualiseren van de 
richtlijnen voor de veilige handling met gevaarlijke 
stoffen een risicoaanpak centraal staat. In de PGS 
Nieuwe Stijl worden op een systematische manier 
doelvoorschriften en erkende maatregelen vastgesteld 
gebaseerd op een inventarisatie en evaluatie van de 
meest relevante risico’s. Daarnaast zijn gelijkwaardige 
maatregelen toegestaan. Dit levert maatwerk op. De 
VNCI participeert in werkgroepen die de risicometho-
diek verder uitwerken.

De risico aanpak is de basis voor maat-
werk en het borgen van de relevante 

veiligheidsrisico’s
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Veiligheid: samenwerken binnen regionale 
netwerken
Voor een hoger veiligheidsniveau in de industrie is 
uitwisseling van ervaringen, kennis en ‘good practices’ 
en het leren van -bijna- incidenten essentieel. Hier-
voor zijn regionale veiligheidsnetwerken opgericht 
die door de VNCI worden gecoördineerd. Sinds eind 
2014 hebben deze netwerken een landelijke dekking. 
Samen met de zes Regionale Veiligheidsnetwerken 
en Veiligheid Voorop organiseert de VNCI workshops 
met landelijke thema’s. Bijvoorbeeld workshops op 
het gebied van ketenveiligheid. Ook is een vertaalslag 
naar de praktijk gemaakt en werden oplossingsrich-
tingen opgesteld om een volgende stap te maken met 
veiligheid in de keten. Het vervaardigen, transporteren 
en in de handel brengen van chemische producten 
vindt namelijk plaats in verschillende stappen waarbij 
diverse, bedrijven betrokken zijn zoals producenten, 
opslagbedrijven, transporteurs en contractors. 
Hoe kunnen zij samen zorgen voor één solide en 
veilige keten waarin de schakels op elkaar kunnen 
vertrouwen? 

In 2015 lanceerde Veiligheid Voorop een Position Paper 
en een checklist ‘Veiligheid in de keten’. Hierin vinden 
bedrijven concrete handreikingen om de veiligheid in 
de keten te bevorderen. 

Uitwisseling van kennis, ervaring en 
‘good practices’ komt de veiligheid in de 

industrie ten goede

Veiligheid: interne beoordeling succesvol 
beproefd
In 2015 is binnen Veiligheid Voorop de ‘Self Assess-
ment Questionnaire’ (SAQ) ontwikkeld, een ‘veilig-
heidsbarometer’ waarmee de BRZO-bedrijven 
kritisch naar hun veiligheidsprestaties kunnen kijken. 
Bedrijven kunnen zo zelf nagaan of hun veiligheidsbe-
heersysteem op orde is, of de integriteit van instal-
laties aan de eisen voldoet en hoe het met de veilig-
heidscultuur is gesteld. Vijf bedrijven beproefden de 
SAQ in 2015 - met succes. In 2016 zal Veiligheid Voorop 
samen met de VNCI en de regionale veiligheidsnet-
werken de SAQ uitrollen bij ongeveer driehonderd 
BRZO-bedrijven in de (petro)chemie. 
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De SAQ helpt bedrijven te bepalen hoe 
veilig ze in de praktijk werken

Veiligheid: het begint in de opleiding
Het besef groeit dat de chemisch technologische 
opleidingen studenten goed moeten voorbereiden op 
hun latere multidisciplinaire werkomgeving. Dat geldt 
zeker voor veiligheid. Juist omdat de cultuur zeer 
bepalend is voor een veilige praktijk, is het belangrijk 
om veiligheid al in de vooropleidingen te integreren. 
Een inventarisatie van de VNCI en Domein Applied 
Science (DAS) bij de hbo-opleiding Chemische Techno-
logie in 2015 leert dat dit onderwerp duidelijker naar 
voren mag komen. De ontwikkeling van een passend 
veiligheidscurriculum volgt in 2016.

Er komt een veiligheidscurriculum  
voor chemischtechnologische  

hbo-opleidingen

REACH: harmonisatie grenswaarden met Arbo
De eigenschappen van stoffen die zijn vastgelegd 
in REACH zijn van belang voor de gezondheid van 
medewerkers die ermee omgaan. De VNCI wil dat de 

blootstellingsregels volgens REACH afgestemd zijn 
op de Arboregels voor gevaarlijke stoffen en heeft 
hierover overleg met de inspectie ISZW, betrokken 
overheden en Cefic. Welke stoffen gelden als gevaar-
lijk? Welke blootstelling is toelaatbaar en wat is de 
praktijkblootstelling van werknemers? Bij REACH 
gaat het om Europese regels, terwijl de Arbowetge-
ving vooral nationaal is geregeld. Uiteindelijk komt de 
harmonisatie tussen REACH en de Arboregels er wel. 
Vermoedelijk blijft er wel ruimte voor interpretatie, 
met het risico dat een Europees ‘level playing field’ nog 
altijd niet helemaal zal zijn gerealiseerd. Gelukkig zien 
stakeholders de urgentie; dit biedt de mogelijkheid dat 
een Nederlands voorstel over de omgang met grens-
waarden aan de orde kan komt tijdens een conferentie 
over kankerverwekkende stoffen in mei 2016. 

Naleving REACH en Arboregels: praktisch 
omgaan met grenswaarden
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het beschermen 
van hun werknemers tegen de risico’s van het werken 
met gevaarlijke stoffen. Daarom moeten ze volgens 
de Arboregels risico’s van gevaarlijke stoffen inventa-
riseren en maatregelen nemen als hun werknemers 
risico’s lopen op blootstelling boven een grenswaarde. 
Er zijn stoffen waarvoor geen wettelijke grenswaarden 
zijn vastgesteld. Daarvoor moeten werkgevers zelf 
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‘private grenswaarden’ vaststellen. In de praktijk 
leverde deze verplichting bij veel VNCI-leden vragen 
en problemen op. Welke private grenswaarde moet 
je gebruiken? Welke stoffen moet je met prioriteit 
aanpakken en hoe moet een bedrijf de werkplek 
beoordelen? De afgelopen jaren heeft de VNCI overlegd 
met de Inspectie SZW over de praktijk van dergelijke 
uitvoeringsproblemen. Dit overleg is in 2015 afgerond. 
Het heeft een document met veel gestelde vragen, 
‘Frequently Asked Questions’ (FAQ), opgeleverd. 

Hiermee kunnen bedrijven in hun praktijk uit de voeten 
om de wet- en regelgeving na te leven. Het document 
staat op de website van de Inspectie SZW. 

De VNCI en de inspectie SZW hebben 
afspraken gemaakt over Arboverplich-

tingen rond gevaarlijke stoffen 

Naleving: Staat van de Veiligheid biedt meer 
duiding
Voor het tweede jaar brengt de Rijksoverheid in 2015 
de landelijke rapportage ‘Staat van de Veiligheid’ uit. 
Dit totaaloverzicht van de Nederlandse prestaties 
van de BRZO-bedrijven op het gebied van veiligheid, 
samengebracht door de verschillende inspecties, 
vervangt het vroegere woud aan rapportages. De ernst 
van overtredingen stond voorheen niet aangegeven 
en ook de mogelijkheid tot benchmarking ontbrak. 
De Staat van de Veiligheid bevat nu ook analyses van 
geanonimiseerde inspectieresultaten die aanleiding 
gaven tot acties. Ook de industrie levert een bijdrage 
aan deze rapportage voor de veiligheidsprestaties 
door middel van het aanleveren van informatie voor 
de voortgangsrapportage van Veiligheid Voorop. Deze 
voortgangsrapportage is onderdeel van de Staat van 

de Veiligheid. Vanaf editie 2015 zijn ook trendanalyse 
en benchmarking mogelijk. 

Dankzij de VNCI kunnen bedrijven een 
feitencheck op inspectiesamenvattingen 

uitvoeren

Naleving: Toezichttafel voor slimmer en 
efficiënter toezicht
Een aantal rapportages gericht op beter, slimmer 
en efficiënter toezicht gaf de overheid aanleiding 
om samen met de VNCI een zogeheten Toezicht-
tafel te organiseren. Tijdens twee bijeenkomsten 
hebben betrokkenen hun mogelijke bijdrage aan een 
toezichtsysteem besproken. Dit systeem moet de 

Minder regeldruk in Nederland en 
Europa

De VNCI is van mening dat het verminderen van de 
regeldruk één van de prioriteiten is van de Euro-
pese Commissie. Onder leiding van de speciaal 
met dit onderwerp belaste vice-president Frans 
Timmermans is het programma Betere Regel- 
geving aangekondigd. De VNCI is daar, via Cefic, 
bij betrokken. Eén van de acties betreft een pakket 
ter stimulering van de circulaire economie. De 
VNCI ziet daar kansen in, zoals benutting van 
stoffen die nu als afval gelden maar die gebruikt 
kunnen worden als nieuwe grondstof. 
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belangen van private en publieke partijen voldoende 
borgen. De Toezichttafel Chemie leidde tot de afspraak 
dat er in 2016 een pilot komt met ‘goede nalevers’. De 
VNCI is nauw betrokken bij de organisatie van deze 
toezichtspilot. De pilot is bedoeld om een andere 
manier van toezicht voor goede nalevers uit te werken. 
Ook komt er een platform waarin overheid en industrie 
verschillen van inzicht over de toepassing en uitvoering 
van wet- en regelgeving bespreken. 

De Toezichttafel Chemie leidde tot een 
pilotproject met ‘goede nalevers’

Milieu: emissies naar lucht
In 2015 organiseerde de VNCI opnieuw de Milieudag. 
Tijdens parallelle workshops passeerden veel milieu- 
thema’s de revue. Zo gaven bedrijven aan dat de 
complexe milieuregelgeving hen dwingt veel energie 
te steken in naleving. Bij een vergunningaanvraag zijn 
veel partijen betrokken en er vindt een veelheid aan 
informatie-uitwisseling plaats.

Milieu: aanpak stikstofemissie lijkt te werken
Bedrijven met ‘impact’ op een natuurgebied hebben 
behalve een Wet Algemene Bepalingen Omgevings-
recht (WABO)-vergunning ook een natuurvergunning 
nodig. Bij impact draait het bijvoorbeeld om geluid en 
emissies, waaronder die van stikstof. 

De chemische industrie heeft, als één van de bronnen 
van stikstofemissie, in het verleden al veel reductie- 
maatregelen doorgevoerd (fig.3). De sector levert 
een bijdrage aan de stikstofdepositie in Natura 
2000-gebieden van ongeveer 2%. De VNCI onder-
schrijft het belang van het beschermen van Natura 
2000 gebieden, maar stelt dat bij het vaststellen van 

Minder regeldruk: Chemieloket

Met de Maatwerkaanpak Chemie wil de overheid 
de regeldruk verminderen. De VNCI, bedrijven 
en overheden analyseren knelpunten en werken 
samen aan betere regelgeving en slimmere uitvoe-
ring. Een concreet resultaat is het Chemieloket, 
in december gelanceerd als onderdeel van het 
programma Groene Groei. Ondernemers kunnen 
voortaan op één centraal punt belemmeringen 
door wet- en regelgeving melden. 
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mogelijke maatregelen ter reductie van de depositie 
van stikstof ook gekeken moet worden naar reeds 
geleverde inspanningen in het verleden. Daarnaast 
moeten maatregelen proportioneel zijn en daar worden 
getroffen waar deze het meest kosteneffectief zijn.
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Fig. 3:  Emissies NEC-stoffen naar lucht NOx,  
NMVOS, SO2
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Fig. 4: Emissies NEC-stoffen naar lucht, Fijnstof, NH3 

Een rekenmethodiek in de Programmatische Aanpak 
Stikstofdepositie (PAS) gekoppeld aan de Wet Natuur-
bescherming uit 2015 stelt het verband vast tussen 
de stikstofemissie door een bedrijf en de impact 
daarvan op eventuele natuurgebieden. Hierdoor is 

eenvoudig te bepalen of een nieuwe, of uitbreiding van 
een bestaande, stikstofemissie op een locatie leidt tot 
achteruitgang in nabijgelegen natuurgebieden – en dus 
(on)toelaatbaar is. In veel gevallen is geen vergunning 
meer nodig, maar volstaat een melding in het systeem. 

Daarnaast regelt het systeem de verdeling van ontwik-
kelruimte en bevat het programma verschillende 
maatregelen die leiden tot daling van de stikstof- 
depositie. De VNCI was vooraf kritisch, omdat de 
‘vaststelling en verdeling van de beschikbare ruimte’ 
lastige punten waren. In een nieuw stakeholdersplat-
form overleggen de VNCI, de industrie en het ministerie 
in geval van structurele problemen. Het lijkt erop dat 
de PAS ook technisch functioneert: er zijn tot nu toe 
weinig klachten over. De VNCI blijft de zaak nauwlettend 
volgen. De algemene trends van overige emissies naar 
lucht zijn weergegeven in de figuren 3 en 4. Er is nog 
steeds sprake van een stabiele, licht dalende trend.
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In veel gevallen is geen vergunning 
meer nodig, maar volstaat een melding 

in het systeem 

Security: samen alert 
In 2015 waren in Frankrijk twee chemische complexen 
betrokken bij terroristische aanslagen. Er waren 
gelukkig geen concrete aanwijzingen voor de dreiging 
van aanslagen op de Nederlandse chemische indus-
trie. Toch is het goed om voorbereid te zijn op acties 
van eventuele kwaadwillenden. Chemiebedrijven zijn 
alert en werken individueel en samen met de 

overheid aan een goede beveiliging. De VNCI is eerste 
aanspreekpunt voor de NCTV inzake het Alerterings- 
systeem Terrorisme-bestrijding (ATB). Om bij 
verhoogde terroristische dreiging extra maatregelen te 
kunnen treffen, is de chemische industrie aangesloten 
bij dit landelijke systeem. Dit systeem is in 2015 onder 
andere gebruikt voor adequate informatie-uitwisse-
ling rond de gebeurtenissen in Frankrijk en mogelijke 
gevolgen voor Nederland.
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Fig. 5: Implementatie Security Management Systeem 
(SMS) 2014 

In de VNCI werkgroep security bespreken we actuele 
zaken in relatie tot security. Het afgelopen jaar hebben 
we ook uitvoerig de “lesson learned” besproken van de 
“aanslagen” op twee chemische fabrieken in Frankrijk. 

Eerder sloot de chemische industrie een Security 
Convenant met de overheid. In 2015 zijn vervolgaf-
spraken neergelegd in de Roadmap Security, met 
onder andere nieuwe inzichten over bijvoorbeeld cyber 
security. De VNCI is nauw betrokken bij het opstellen 

Links

• http://www.ruimteinregels.nl/chemieloket  

• https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijks-
overheid/documenten/publicaties/2015/12/18/
maatwerkaanpak-regeldruk-chemie/maatwer-
kaanpak-regeldruk-chemie.pdf   

• https://www.internetconsultatie.nl/herzie-
ning_merrichtlijn/document/1626  

van deze roadmap. Voor elke vitale sector is een 
eigen roadmap opgesteld. Gelet op het vertrouwelijk 
karakter is dit geen openbaar stuk. 

Deze acties en maatregelen sluiten naadloos aan bij de 
internationale afspraken die onder andere in het kader 
van de Responsible Care Security-code zijn gemaakt. 
De VNCI leden implementeren dit onderdeel van het 
RC programma sinds 2010 (fig. 5).

Voorbereiding en samenwerking bewijst 
zijn waarde bij moedwillige verstoring 

en terrorismedreiging 
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3Energie en Klimaat
Duurzaamheid en concurrentievermogen in balans

Het langetermijndoel van de chemie-
sector is concurrerend blijven. Verder-
gaande verduurzaming is daarmee 
onlosmakelijk verbonden. De sector ziet 
in dat zij niet alleen concurrerend moet 
blijven ondanks voortgaande verduur-
zaming, maar ook concurrerend kan 
blijven dankzij verduurzaming. Balans 
is daarbij het centrale gegeven. 

Het derde Ronde Tafel-gesprek tussen minister Kamp 
van Economische Zaken en de VNCI in 2015 draaide om 
balans. Hergebruik en recycling van materialen en de 
inzet van biobased grondstoffen stonden nadrukkelijk 
op de agenda. Er zijn daarvoor businesscases uitge-
werkt, die nog niet konden worden gerealiseerd. De 
minister heeft ondersteuning voor de uitvoering toege-

zegd. Tijdens de Ronde Tafel kwamen ook verbete-
ringen op het gebied van utilities aan de orde. De VNCI 
heeft tijdens het gesprek extra aandacht gevraagd 
voor grootschalige demonstratiefabrieken met nieuwe, 
duurzame technologieën die er in samenwerking met 
de Topsector Chemie kunnen komen. Minister Kamp 
gaf aan de intensieve samenwerking met de chemi-
sche sector te willen voortzetten. In 2016 vindt er een 
vierde Ronde Tafel plaats waarin verdere clusterver-
sterking ter sprake komt. 

De Ronde Tafel behandelde verbeter-
plannen voor utilities en grootschalige 

demonstratiefabrieken 

Broeikasgasreductie door biomassa
Het SER Energieakkoord en andere doelstellingen 
op het gebied van broeikasgasreductie leggen een 
vrij eenzijdige focus op energiebesparing en de inzet 
van duurzame energiebronnen. Potentiële winst door 
de inzet van chemische recycling en hernieuwbare 
grondstoffen dreigt daardoor onbenut te blijven. De 
VNCI sprak zich er in de voorbereiding naar het Ener-
gierapport ‘Transitie naar duurzaam’ al voor uit om 
deze goede opties tegen lage kosten mee te nemen. 
De VNCI wil in 2030 15% hernieuwbare grondstoffen 
inzetten en 10% chemische gerecyclede grondstoffen. 
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Zowel de Commissie Corbey met haar advies ‘Naar 
duurzame bio-economie’ als de ambtelijke visie 
‘Biomassa 2030’ onderschrijft het nut van stimulering 
van de inzet van hernieuwbare grondstoffen voor een 
kosteneffectief klimaatbeleid. 
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Fig. 6: CO2-emissie chemische industrie in Nederland

CO2-emissies chemische industrie  
Nederland (fig. 6)

“In 2014 heeft zich de trend voorgezet die in 2012 
is gestart. De chemische bedrijven kopen meer 
elektriciteit en stoom in, terwijl ze dit voorheen 
zelf produceerden in een WKK-installatie. Door de 
stijging van de prijs van aardgas en de daling van 
de elektriciteitsprijs werden de WKK-installaties 
steeds minder rendabel. De indirecte emissies voor 
2013 zijn ten opzichte van de publicatie van vorig 
jaar naar boven bijgesteld. Dit heeft te maken met 
een herziening van cijfers door CBS. De aankoop 
van elektriciteit en warmte wordt omgerekend naar 
de hoeveelheid CO2 die gepaard is gegaan bij de 
opwekking van elektriciteit. Hierin is te zien dat het 
opwekrendement van Nederland in 2014 weer is 
gedaald en daardoor de CO2-emissie per geprodu-
ceerde kWh is toegenomen. De indirecte emissies 
van CO2 stijgen sterk in 2014. Dit heeft een dubbele 
oorzaak, ten eerste is er meer elektriciteit en stoom 
ingekocht, tevens leidt de ingekochte elektriciteit tot 
meer CO2-emissie dan in eerdere jaren. De directe 
CO2-emissies dalen wel iets, maar dit weegt niet op 
tegen de groei van de indirecte emissies.” Bron: CBS

 

Chemische recycling en hernieuwbare 
grondstoffen zijn goede opties voor 

broeikasgasreductie
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Achterban massaal naar voorlichting 
De chemische sector in Nederland is samen met de 
overheid al jaren bezig de energie-efficiëntie binnen 
de sector te vergroten. Daarvan getuigen de 2 ener-
gieconvenanten MeerJarenAfspraken 3 (MJA3) en 
Meerjarenafspraken EnergieEfficiëntie (MEE) zie figuur 
7 en 8. In 2015 zag de Nederlandse implementatie 
van de (Europese) Energy Efficiency Directive (EED) 
het licht. Op vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten 
die de VNCI daarover organiseerde kwam zo’n tachtig 
procent van de leden af. Bedrijven die meedoen aan de 
MJA3 en de MEE voldoen al grotendeels aan de nieuwe 
Europese Directive. Deze Nederlandse convenanten 
zijn namelijk nog breder. De EED is in de Nederlandse 
context dan ook vooral een vangnet om aan minimum-
eisen te voldoen. De Directive heeft voor alle bedrijven 
implicaties, maar de meest vergaande gevolgen zijn 
voor bedrijven die zich niet aan de MJA3 en de MEE 
hebben gecommitteerd. Deze bedrijven moeten in actie 
komen om net als de convenants deelnemers in 2016 
nieuwe energie-efficiëntieplannen (EEP’s) te kunnen 
overleggen. De VNCI heeft in 2015 voor haar leden, die 
overigens voor het merendeel deelnemen aan de ener-
gieconvenanten, een update van de Routekaart 2030 
opgesteld die zij kunnen gebruiken bij het opstellen 
van de nieuwe EEP’s. 

Fig. 7: MEE Chemie versus gemiddelde Fig. 8: MJA3 chemie versus gemiddelde

De Routekaart 2030 laat zien hoe de chemie-sector in 
2030 tot 40% broeikasgas reductie kan komen en in 
deze update worden een aantal technologische ontwik-
kelingen onder de aandacht gebracht die mogelijk 
interessant zijn om in het EEP voor de komende 4 jaar 
op te nemen om nader te onderzoeken. Figuur 7 en 8 
laten de resultaten zien van de chemiebedrijven die 
deelnemen aan het MJA3 en MEE convenant. 
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Wat je in deze grafiek per jaar ziet is hoeveel energiebesparing (als % van 
energiegebruik) de chemiebedrijven die aan het MEE convenant deelnemen 
weten te realiseren, zowel in eigen processen (PE = proces efficiëntie) als in 
totaal inclusief wat ze in de keten realiseren (dus bijvoorbeeld in gebruiksfase 
van producten of bij afnemer etc.) 

energiebesparing (% energieverbruik)
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energiebesparing (% energieverbruik)

Noot: Als er meer producten worden gemaakt met 
hergebruikte grondstoffen, stijgt ook de besparing 
op grondstoffen. Daardoor wordt het effect van 
bestaande ketenmaatregelen groter. Correcties in de 
resultaten van 2013 (chemische industrie en metal- 
lurgische industrie) hebben geleid tot verschuivingen 
in de waarden voor dat jaar.
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In beide figuren is weergegeven hoeveel energiebespa-
ring (als percentage van het energiegebruik) per jaar 
gerealiseerd is. Per jaar is daarbij zowel aangegeven 
hoeveel bespaard is in de eigen procesvoering (de 
zogenaamde proces efficiëntie) als hoeveel gerealiseerd 
is door de som van proces efficiëntie en de door de 
chemiebedrijven gerealiseerde besparing in de product-
keten. Voorbeelden van besparing in de productketen 
zijn het ontwikkelen en op de markt brengen van lich-
tere of beter isolerende materialen die leiden tot minder 
uitstoot in verkeer of zuinigere huizen en apparaten.

Voor zowel MJA3 als het MEE convenant is weerge-
geven hoe de chemiesector presteert in deze jaren ten 
opzichte van het gemiddelde van alle deelnemende 
sectoren. Het energiegebruik van de chemiebedrijven 
binnen het MEE convenant (zijn met name de grote 
bedrijven die ook CO2 emissiehandelsplichtig zijn in 
het ETS) is een factor 10 groter dan dat binnen het 
MJA3. Daaruit is te concluderen dat binnen het MEE 
convenant de chemiedeelnemers gemiddeld scoren 
ten opzichte van de totale MEE convenant populatie, 
waarbij er per jaar verschillen naar boven en beneden 
zijn. Voor het MJA3 convenant zijn de resultaten van 
de chemiesector wat lager dan het gemiddelde van de 
totale MJA3 populatie maar uitgedrukt in procenten 
per jaar wel hoger dan het MEE convenant.

Een mogelijke reden hiervoor is dat MEE deelnemers 
vaak deels al langer deelnemen aan de energieconve-
nanten (sinds 1990) en vanwege eerdere investeringen 
minder mogelijkheden meer hebben tot verdere verbe-
tering. Figuur 9 (Bron: CBS Statline) laat zien hoe de 
productie sinds 1990 zich heeft ontwikkeld geïndexeerd 
naar 2010 (=100) en hoe de CO2eq uitstoot van de sector 
zich ontwikkeld heeft geïndexeerd naar 2010 (=100). 

Daaruit is te zien dat alhoewel de productie flink 
gestegen is, de uitstoot van broeikasgassen uitge-
drukt in CO2 equivalenten over diezelfde periode flink 
is afgenomen. Verder is ook duidelijk te zien voor de 
chemiesector, zowel in MJA3 als MEE, dat besparing in 
de productketen naast de eigen proces efficiëntie een 
heel belangrijke bijdrage vormt aan verdere verduur-
zaming. Dit wordt ook door de Routekaart chemie 
2012-2030 bevestigd.

Emissiehandel verdient een beter systeem
De handel in CO2-emissierechten blijft voor de VNCI-
leden een belangrijk instrument voor een effectief 
klimaatbeleid. Helaas schiet het huidige Emission 
Trade System (ETS) op een aantal punten nog tekort. 
Daarom is in het SER Energieakkoord afgesproken 
om een structureel verbetertraject voor de emissie-
handel in Europa te bepleiten. De VNCI wil daarvoor 

binnen Europa draagvlak krijgen. In 2015 zijn daarover 
contacten onderhouden met verschillende partijen. 
Mogelijke verbeterpunten betreffen bijvoorbeeld 
borging van de positie van internationaal concurre-
rende bedrijven, zogeheten ‘carbon leakage-bedrijven’. 
Dit kan gebeuren door allocatie van honderd procent 
gratis rechten op basis van reële benchmarks en werke-
lijke productie, uitgaande van de beste prestaties in de 
sector. Daarnaast gaat het om compensatie voor indirecte 
(elektriciteit)kosten onder diezelfde randvoorwaarde. 

Fig. 9: Ratio CO2 eq en productie chemische industrie 
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Chemiesector zet zich in voor een stabiel 
elektriciteitsnet 
Het aandeel van energie uit zon en wind in de ener-
giemix neemt toe. Beide energiebronnen kenmerken 
zich door een wisselend aanbod wat leidt tot onbalans 
in vraag en aanbod over de dag. De VNCI is één van 
de initiatiefnemers van Power2Products. Dit project 
maakt inzichtelijk hoe chemiebedrijven bijvoorbeeld 
bij een elektriciteitsoverschot warmte op kunnen 
wekken voor hun processen en zo eigenlijk het 
overaanbod van elektriciteit kunnen bufferen. Dat zal 
investeringen vergen maar die steken relatief gunstig 
af bij de benodigde subsidies voor instandhouding 
van back-up-centrales of andere oplossingen om het 
elektriciteitsnet stabiel te houden. Zo verduidelijkt de 
chemiesector welke positieve bijdrage zij kan leveren 
aan een stabiele energie- en elektriciteitsvoorzie-
ning. De geografische spreiding van chemieclusters 
over Nederland benadrukt die mogelijke rol voor het 
creëren van een (regionale) balans nog eens. 

De VNCI zoekt draagvlak voor verbete-
ring van de emissiehandel 

Daarmee claimt de sector een rol als gesprekspartner 
in de essentiële discussie over een stabiel elektriciteit-
snet. Dit komt tot uiting in het project Power2Products 
dat in 2015 werd gepresenteerd. 

Met Power2Products kunnen  
chemiebedrijven bijdragen aan een 

stabiel elektriciteitsnet 

Links

• http://www.corbey.nl  

• https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2015/12/01/biomassa-2030  

• https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2016/01/18/energierapport-transi-
tie-naar-duurzaam  

• https://www.cbs.nl/nl-nl/achter-
grond/2016/16/rendementen-en-co2-emis-
sie-elektriciteitsproductie-2014.

Stoom in Delfzijl verbeterd

Tijdens de Ronde Tafel kwam de realisatie van 
verbeteringen op het gebied van utilities aan de 
orde. Een tastbaar resultaat van de tweede  
Ronde Tafel in 2014 was de uitvoering van het 
verbeterplan voor de stoomvoorziening in het 
cluster Delfzijl. In 2015 zijn in vervolg daarop 
concrete verbeterplannen voor de utilities,  
grondstoffen-efficiëntie en innovatie in de clusters 
bij Geleen en Rotterdam uitgewerkt. De plannen 
voor Geleen en Rotterdam zijn inmiddels  
gepubliceerd en realisatie zal in 2016 starten. 
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4Verantwoording
Dit Responsible Care-rapport beschrijft 
de rol van de chemie in het kader van 
het Responsible Care-programma. 
Responsible Care is het wereldwijde 
initiatief van de chemische industrie om 
continu haar prestaties op het gebied 
van veiligheid, gezondheid en milieu te 
verbeteren. 

Het programma streeft deze doelstelling na door op 
vrijwillige basis initiatieven in te voeren voor samen-
werking met de overheid en andere stakeholders. De 
VNCI heeft zich in 1992 aangesloten bij het Respon-
sible Care-initiatief, dat inmiddels in meer dan zestig 
landen is ingevoerd. Sinds 2006 ligt het accent meer op 
duurzaam ondernemen, een verbeterd ketenbeheer en 
transparantie. Het programma is eind 2014 vernieuwd, 
het accent ligt daarbij nog steeds op duurzaamheid, 
ketenbeheer en transparantie met extra aandacht voor 

het verbeteren van de leiderschapscultuur binnen de 
bedrijven.  

Scope van de rapportage 
Dit Responsible Care-rapport is geschreven door de 
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 
(VNCI), branchevereniging van de chemische industrie 
in Nederland. De VNCI vertegenwoordigt de bedrijven 
die met chemische processen in de keten van grond-
stof tot eindproduct hun producten maken. 

Openbare gegevens (van het CBS) over de Nederlandse 
chemische industrie betreffen alle bedrijven die in 
de internationale classificatie onder NACE-code 20 
(chemische industrie) vallen. Waar ook bedrijven die 
onder NACE-code 21 (farmaceutische industrie) vallen 
worden meegenomen, is dat aangegeven. 

Naar omzet gemeten is het overgrote deel van de in 
Nederland operationele bedrijven die onder NACE-
code 20 en 21 vallen direct of indirect lid van de VNCI. 
Waar de VNCI in dit rapport spreekt namens de 

Nederlandse chemische industrie, worden de leden 
van de VNCI bedoeld, tenzij anders aangegeven.

Deze rapportage beschrijft de status van de prestaties 
van de VNCI en haar leden op het vlak van Responsible 
Care ultimo 2015. In dit rapport worden ook de  
RC-cijfers over 2014 gerapporteerd.

Het rapport beschrijft weliswaar de situatie per einde 
2015, maar voor de weergave van de RC-prestaties 
worden data over 2014 gehanteerd. Deze vertraging 
wordt veroorzaakt doordat de jaarlijkse RC-rapportage 
elk jaar plaatsvindt in het tweede kwartaal (april-juni).

De complete RC-dataset over 2015 is dus nog niet 
beschikbaar. Deze tijdigheid van informatie wil de VNCI 
verbeteren. Zij streeft ernaar om na de zomerperiode 
de voorlopige, niet-geverifieerde resultaten via de 
VNCI-website te ontsluiten. Het rapport met de 
geverifieerde RC-resultaten volgt dan medio juni 2017. 

VNCI
Jaarverslag

RC
Rapport



28VNCI | Responsible Care Rapport 2015

De selectie van onderwerpen is gebaseerd op het 
RC-programma van de Nederlandse chemische indus-
trie, zie thema Responsible Care op www.vnci.nl.  
Het schetst de invulling die de VNCI en haar leden 
geven aan de ontwikkelingen op het gebied van 
Responsible Care.

Rapportagerichtlijnen 
Rapportagegrenzen  
De inhoud van dit rapport geeft vanuit het perspectief 
van de Nederlandse chemische industrie een samen-
vatting van de initiatieven en prestaties op het terrein 
van Responsible Care. Het rapport bevat kwalitatieve 
en kwantitatieve data. De gebruikte RC-data zijn 
voornamelijk onder VNCI-lidbedrijven verzameld in 
het kader van de jaarlijkse RC-rapportage, maar ook 
voor de landelijke rapportage van de overheid over de 
nalevings- en veiligheidsprestaties van alle BRZO-be-
drijven, de Staat van Veiligheid. Wanneer data afkom-
stig zijn van leden van de VNCI wordt dit aangegeven. 
138 van de in totaal 159 aangeschreven locaties van 
(geassocieerde) lidbedrijven hebben positief gerea-
geerd op het verzoek de RC-vragenlijst over 2014 in te 
vullen. 

Vergelijkbaarheid  
De rapportage over de voortgang aan de hand van 
indicatoren berust op data die de VNCI van leden heeft 
verkregen. Inherent aan brancheverenigingen zoals 
de VNCI is dat het ledenbestand door de jaren heen 
aan verandering onderhevig is. De impact van deze 
mutaties op de RC-data is niet volledig geanalyseerd. 
Definities voor gebruikte indicatoren zijn in Appendix 
B weergegeven. Voor de rapportage over 2014 zijn er 
geen definities aangepast.

Rapportageproces en verificatie 
Het RC-rapportageproces wordt, in lijn met de 
Responsible Care-filosofie, continu geactualiseerd 
en verbeterd. De RC-rapportage vindt elk jaar plaats 
in het tweede kwartaal (juni). Alle bedrijfslocaties 
van de leden van de VNCI krijgen een gestandaardi-
seerde online vragenlijst toegestuurd. Er vindt een 
geautomatiseerde controle plaats op de rapportages 
van elke afzonderlijke bedrijfslocatie. Bij twijfel over 
de gerapporteerde data neemt de verantwoordelijke 
VNCI-beleidsmedewerker contact op met het betref-
fende lidbedrijf en wordt de mogelijkheid geboden de 
data te corrigeren. Als alle bedrijfslocaties hun rappor-
tage hebben ingediend, vindt analyse op de complete 
dataset plaats. Een uitgebreide beschrijving van dit 
proces is te lezen in Appendix A. 

De VNCI heeft vertrouwen in de betrouwbaarheid van 
de gerapporteerde data op het niveau van de gehele 
sector. De gerapporteerde data zijn gecontroleerd 
door verschillende experts binnen de VNCI, elk in 
relatie tot hun expertisegebied. De inhoud van het 
rapport is ook door Responsible Care-experts van een 
aantal lidbedrijven (op informele wijze) beoordeeld. 
Desalniettemin kent de informatie een zekere mate 
van onbetrouwbaarheid die inherent is aan zowel de 
data op zichzelf als het feit dat definities en methodes 
tussen leden verschillen. 

Daarnaast kan de kwaliteit van de data uit de online 
vragenlijst variëren vanwege de beperkte reikwijdte 
van de controle door de VNCI. De VNCI controleert niet 
op de interne procedures van de lidbedrijven en op 
juistheid van brondocumenten en systemen die door 
hen zijn gehanteerd.

In het assurance-rapport zijn de werkzaamheden van 
KPMG beschreven. Deze verklaring is toegevoegd aan 
dit rapport. 
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De VNCI heeft diverse stappen genomen ter verbete-
ring van het proces:

• Voor intern gebruik heeft de VNCI begin 2015 geano-
nimiseerde gegevens uit de BRZO-inspecties over 
een aantal voorgaande jaren ontvangen. Of, en zo ja 
hoe deze gegevens eventueel gebruikt kunnen gaan 
worden in de begin 2016 geheel vernieuwde vragen-
lijst i.h.k.v. de Responsible Care-rapportage wordt in 
de komende maanden besproken. 

• Om de interne controles te versterken heeft de 
VNCI een (geautomatiseerde) controle ontwikkeld, 
die de inhoud van de door het lidbedrijf ingevulde 
vragenlijst vergelijkt met de antwoorden op dezelfde 
vragen in voorgaande jaren. Geconstateerde afwij-
kingen worden daarbij visueel uitgelicht. Met deze 
tool wordt het mogelijk een veel groter deel van de 
binnenkomende data te controleren op juistheid en 
volledigheid. Bij de vragenlijst over 2015 wordt de 
tool getest en verder doorontwikkeld. Deze controle 
was nog niet van toepassing op de gerapporteerde 
data (over 2014) in dit verslag.

• Om de volledigheid van de binnenkomende data verder 
te vergroten, zijn vrijwel alle vragen in de RC-vragen- 
lijst verplicht gemaakt: de RC-vragenlijst kan niet 
worden ingestuurd alvorens de vragen zijn beant-
woord. Deze aanpassing is op basis van bevindingen 

uit de RC-vragenlijst over 2014 gemaakt en is in 
de RC-vragenlijst over 2015 geïmplementeerd. 
De resultaten daarvan zullen zichtbaar zijn in het 
volgende RC rapport. 

 
Om de terugkoppeling en interactie met de leden te ver- 
groten is tevens een RC-dashboard in ontwikkeling. De 
lidbedrijven krijgen zo op inidividuele basis inzicht in hun 
eigen bedrijfsscore ten opzichte van het gemiddelde in de 
sector. Oplevering hiervan zal medio 2016 geschieden.

Aanpak 
Na de publicatie van het eerste duurzaamheidsrap-
port in 2014 heeft de VNCI haar leden betrokken bij 
het verder invulling geven aan het Responsible Care 
programma in Nederland. De insteek daarbij is dat 
het programma het veiligheids-, gezondheids- en 
milieufundament is voor een verdere doorontwikke-
ling van duurzaamheid in de sector. De dialoog met de 
leden is een voortdurend proces van uitwisseling van 
gedachten en ideeën. Voor het bepalen van de rele-
vante duurzaamheidsonderwerpen heeft het Bestuurs-
adviescollege van de VNCI in oktober 2014 geadviseerd 
de Responsible Care- en toekomstige duurzaamheids-
rapporten niet alleen te gebruiken als communicatie- 
instrument, maar ook voor het verankeren van de 
duurzaamheidsboodschap in de sector en daarbuiten. 

Ook de aandachtspunten uit de jaarlijkse leden- 
dialogen zijn in dit RC rapport verwerkt.

Responsible Care 2015 
 
In het VNCI-jaarplan 2015 staan centraal: verster-
ken concurrentiekracht, vermindering van risico’s 
en verbeteren VGM-performances en reputatie-
verbetering door de positieve impact van de 
chemiesector te belichten. Responsible Care 
speelt bij al deze doelen een rol. Daarom is het van 
groot  belang om RC ook in 2015 weer wat stappen 
verder te brengen. Er is onder meer aandacht voor: 
• De rol van de keten, die alleen maar belangrijker 

zal worden binnen Responsible Care.
• Verder vormgeven aan de koppeling tussen 

Responsible Care en duurzaamheid, onder 
andere via de VNCI-werkgroep die zich met deze 
beide thema’s bezighoudt.

• Invullen van de duurzaamheidsagenda op basis 
van ledendialogen.

• Investeren in additionele elementen die  
Responsible Care verder kunnen versterken, 
zoals certificering, nieuwe prestatie-indicatoren, 
een buddysysteem en veiligheidsnetwerken.
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5Assurance-rapport
Aan de lezers van het Responsible Care Rapport 2015

Conclusie
Wij hebben het Responsible Care Rapport 2015 (hierna: 
de RC-informatie) van de Nederlandse Chemische 
Industrie (hierna: VNCI) beoordeeld. Uit onze werk-
zaamheden is niet gebleken dat de RC-informatie niet 
in alle van materieel zijnde aspecten is weergegeven 
in overeenstemming met de rapportage-criteria zoals 
opgenomen in Appendix A en B (p.32-40).

De basis voor onze conclusie 
We hebben onze opdracht uitgevoerd in overeen-
stemming met de Nederlandse Standaard NVCOS 
3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten 
tot controle of beoordeling van historische financiële 
informatie”. 

We verstrekken geen zekerheid bij de haalbaarheid 
van de doelstellingen, verwachtingen en ambities 
van VNCI. Onze verantwoordelijkheden op grond van 
de Standaard en de uitgevoerde werkzaamheden zijn 

beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de beoordeling van de RC-informatie.’ 
 
Wij zijn onafhankelijk van VNCI zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accoun-
tants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Neder-
land. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-in-
formatie voldoende en geschikt is als basis voor onze 
conclusie. 

De VNCI heeft een proces ingericht voor het opstellen 
van de RC-informatie, inclusief het verzamelen 
en rapporteren van Responsible Care-data van de 
lidbedrijven. Onze werkzaamheden zijn gericht op het 
verschaffen van een beperkte mate van zekerheid dat 
de RC-informatie, in alle van materieel belang zijnde 

aspecten, tot stand is gekomen in overeenstemming 
de criteria zoals beschreven in de Appendix A en B 
(p.32-40). 

Paragraaf ter benadrukking van 
aangelegenheden
Zonder afbreuk te doen aan onze conclusie, verwijzen 
wij naar de paragraaf ‘Verantwoording’ van de  
RC-informatie waarin onderstaande inherente beper-
kingen van de RC-informatie zijn beschreven.

De kwaliteit van de Responsible Care-data kan  
variëren en de betrouwbaarheid van deze data kan niet 
met zekerheid worden vastgesteld, aangezien  
definities ruimte voor interpretatie geven en de controle 
door de VNCI op de Responsible Care-data beperkt is.

De RC-informatie bevat tevens gegevens die zijn  
gebaseerd op externe bronnen en in een aantal 
gevallen op geaggregeerde schattingen.

VNCI
Jaarverslag

RC
Rapport



31VNCI | Responsible Care Rapport 2015

Verantwoordelijkheden van VNCI voor de 
RC-informatie
Het Bestuur van VNCI  is verantwoordelijk voor het 
opmaken van de RC-informatie zoals beschreven 
onder ‘Verantwoording’ op pagina 27. De RC-infor-
matie moet worden beschouwd in samenhang met 
deze toelichting. 

Wij zijn van mening dat de rapportage-criteria  
toepasbaar zijn binnen de context van onze assurance- 
opdracht.

In dit kader is de directeur van VNCI verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die de directeur 
van VNCI noodzakelijk acht om het opmaken van de 
RC-informatie mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling 
van de RC-informatie
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 
uitvoeren van de assurance-opdracht, dat wij daarmee 
voldoende en geschikte assurance-informatie 
verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie. 

De werkzaamheden die worden verricht bij het 
verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn 

gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van 
informatie en zijn geringer in diepgang dan de werk-
zaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van 
een redelijke mate van zekerheid. 

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Het evalueren van de opzet en implementatie van de 
systemen en processen voor informatieverzameling 
en -verwerking voor de RC-informatie;

• Het afnemen van interviews met management en 
relevante medewerkers verantwoordelijk voor de 
rapportage;

• Het afnemen van interviews met relevante mede-
werkers verantwoordelijk voor het aanleveren van 
informatie en het uitvoeren van interne controle 
procedures op gegevens;

• Locatiebezoeken aan Elementis en Butteressence 
met als doel het evalueren van de brongegevens;

• Het evalueren van interne en externe documentatie, 
op basis van deelwaarnemingen, om vast te stellen 
of geselecteerde onderdelen van de RC-informatie 
voldoende zijn onderbouwd;

• Voor zover mogelijk vaststellen dat de verslaglegging 
over RC in de overige delen van het Jaarverslag 2015 
verenigbaar is met de RC-informatie.

 

Amsterdam, 7 juli 2016 
KPMG Sustainability,

Onderdeel van KPMG Advisory N.V. 
drs. W.J. Bartels RA, partner
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Data collectie proces Stappen Controls Gebruikte bronnen / geraadpleegde 
personen en organisaties

Verantwoordelijk

Definitie & scope 

A. RC-vragenlijst A1. Vaststellen verzendlijst voor de 
jaarlijkse RC-vragenlijst o.b.v. de VNCI-
ledenlijst

A1-i. Controleer VNCI-lidmaatschap van 
(de bedrijfslocaties van) de lidbedrijven in 
het rapportagejaar
A1-ii. Communicatie vooraf naar 
locatie-verantwoordelijken en naar 
RC-verantwoordelijken van alle 
bedrijfslocaties. Monitor "niet-afgeleverde 
mails" & volg op
A1-iii. Controleer voor bedrijven met 
één RC-coördinator voor meerdere 
bedrijfslocaties of hij/zij nog die rol vervult
A1-iv. Vergelijk het overzicht van de 
RC-coordinatoren per bedrijfslocatie (uit 
CRS) met het overzicht van de leden

• Overzicht RC-coördinatoren per 
bedrijfslocatie (uit CRS)

• Overzicht van de leden uit de ledenlijst 
van het betreffende rapportagejaar

• Document "Governance van het VNCI 
Responsible Care programma"

• Beleidsmedewerker RC
• Secretaresse RC
• Medewerkster relatiebeheer
• Controller

Appendix A - 
Datacollectie proces

VNCI
Jaarverslag

RC
Rapport



33VNCI | Responsible Care Rapport 2015

Data collectie proces Stappen Controls Gebruikte bronnen / geraadpleegde 
personen en organisaties

Verantwoordelijk

Definitie & scope 

A2. Vaststellen inhoud RC-vragenlijst A2-i. Verwijderen, toevoegen of aanpassen 
van vragen uit RC-vragenlijst, n.a.v. 
1) feedback op RC-vragenlijst van 
voorgaand rapportagejaar; 2) gewijzigde 
informatiebehoefte vanuit RC-programma, 
Veiligheid Voorop, of anderszins
A2-ii. Verwijderen, toevoegen of aanpassen 
van toelichtingen uit RC-vragenlijst, 
n.a.v. 1) feedback op RC-vragenlijst van 
voorgaand rapportagejaar; 2) gewijzigde 
informatiebehoefte vanuit RC-programma, 
Veiligheid Voorop, of anderszins

• O.b.v. VNCI-beleidsplan
• O.b.v. overleg met speerpuntmanagers / 

beleidsmedewerkers
• O.b.v. overleg met VNCI Werkgroep 

Responsible Care

• Beleidsmedewerker RC
• Speerpuntmanager Klimaat & Energie / 

VGM / Onderwijs & Innovatie
• Beleidsmedewerker Stoffen
• Medewerkster IT

A3. Testen functionaliteit & weergave van 
geactualiseerde inhoud RC-Webtool

A3-i. Controleren functionaliteit om login/
password te genereren
A3-ii. Controleren van relevantie, 
volledigheid en consistentie van de 
toelichtingen met inhoud van de 
RC-vragenlijst
A3-iii. Controleren functionaliteit routing in 
RC-Webtool

• Beleidsmedewerker RC
• Medewerkster IT

A4. Versturen verzoek tot invullen 
RC-vragenlijst

A4-i. Monitor "niet-afgeleverde mails" en 
out-of-office meldingen & volg op

• Secretaresse RC

A5. Controle & registratie van retourneren 
ingevulde RC-vragenlijst

A5-i. Vastleggen binnenkomst ingevulde 
RC-vragenlijsten voor elke bedrijfslocatie 
(in RC-vragenlijst inbox & in overzicht 
"Checklist RC-enquetes")

• Secretaresse RC
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Data collectie proces Stappen Controls Gebruikte bronnen / geraadpleegde 
personen en organisaties

Verantwoordelijk

Definitie & scope 

A6. Controle op volledigheid & juistheid 
van ingevulde RC-vragenlijsten

A6-i. Controleren of alle verplichte vragen 
zijn beantwoord (volledigheid) voor alle 
bedrijfslocaties. Bij het niet beantwoorden 
van verplichte vragen contact opnemen 
met desbetreffende bedrijfslocatie met 
verzoek om data alsnog aan te leveren
A6-ii. Vergelijken van de antwoorden in de 
RC-vragenlijst met de antwoorden van het 
voorgaande jaar voor (minimaal 20% van) 
de bedrijfslocatie. Dit geeft een indicatie 
van de juistheid van de gegevens. 
A6-iii. Webtool bevat een aantal 
ingebouwde controles om de kans op foute 
ingave van antwoorden te verkleinen. Deze 
ingebouwde controles zijn vastgelegd in 
een apart document

• Beleidsmedewerker RC
• Secretaresse RC

A7. Data-analyse van geaggregeerde data 
van alle lidbedrijf(locaties).

Zie Appendix B
NOOT: Responsible Care gaat over het 
verbeteren van de prestaties op het gebied 
van Veiligheid, Gezondheid & Milieu in de 
chemische processen op productielocaties. 
Locaties waar geen productie plaatsvindt 
worden door de lidbedrijven NIET 
gedefinieerd als P(roductie). Voor dit type 
locaties wordt geen productie-gerichte 
data opgevraagd.

• Beleidsmedewerker RC
• Speerpuntmanager Klimaat & Energie / 

VGM / Onderwijs & Innovatie
• Beleidsmedewerker Stoffen
• Medewerker IT

VNCI
Jaarverslag

RC
Rapport
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Data collectie proces Stappen Controls Gebruikte bronnen / geraadpleegde 
personen en organisaties

Verantwoordelijk

Definitie & scope 

B. CBS-data over 
energiegebruik & CO2 
emissie

B1. Verzoek van VNCI aan CBS om data 
over energiegebruik & CO2-emissie 
te leveren voor de Nederlandse 
chemische industrie. Verzoek per einde 
rapportagejaar. Datalevering in 1e 
kwartaal daarop volgend jaar

• Beleidsmedewerker RC
• Speerpuntmanager Klimaat & Energie
• Medewerker CBS

B2. Analyse van data over energiegebruik 
& CO2-emissie van de Nederlandse 
chemische industrie & en afstemming met 
CBS over de bevindingen

Zie Appendix B • CBS baseert haar rapportage aan 
VNCI op haar eigen data (zie http://
www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/
industrie-energie/nieuws/default.
htm). Rapportage over CO2 emissies & 
energiegebruik dient te gaan volgens 
de regels zoals beschreven in de "ICCA 
guidance for reporting performance"

• VNCI vergelijkt de (analyse van) 
CO2 emissies & energiegebruik 
met de jaarlijkse rapportage 
over energieconvenanten: 
"MEE-Sectorrapport 201X chemische 
industrie", "MJA-Sectorrapport 
201X chemische industrie" en in 
"Resultatenbrochure convenanten - 
Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 
201X"

• Beleidsmedewerker RC
• Speerpuntmanager Klimaat & Energie
• Medewerker CBS

C. Fugro-data over emissies 
naar lucht

C1. Verzoek van VNCI aan Fugro om data 
over emissies naar lucht (SOx, NOx, NH3, 
fijn stof, NMVOS) te leveren voor de leden 
van de VNCI

• Beleidsmedewerker RC
• Beleidsmedewerker Milieu
• Medewerker Fugro

VNCI
Jaarverslag
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Data collectie proces Stappen Controls Gebruikte bronnen / geraadpleegde 
personen en organisaties

Verantwoordelijk

Definitie & scope 

C2. Analyse van data over emissies naar 
lucht (SOx, NOx, NH3, fijn stof, NMVOS) 
van de Nederlandse chemische industrie 
& en afstemming met Fugro over de 
bevindingen

Zie Appendix B • Fugro baseert haar rapportage 
aan VNCI op de electronische 
Milieujaarverslagen database (eMJV,  
zie www.e-mjv.nl/). 

• Na 2010 is besloten de emissie van 
de chemische industrie te monitoren 
aan de hand van de (elektronische) 
milieujaarverslagen die door de VNCI 
lidbedrijven jaarlijks worden opgesteld 
en ingediend. De groep VNCI lid 
bedrijven die verplicht is tot rapportage 
van betreffende gegevens komt niet 
geheel overeen met de groep bedrijven 
die deelnamen aan het Convenant 
Chemische Industrie dat afliep in 2010. 
Daarnaast is in 2012 besloten om van 
bepaalde bedrijven, die hun emissies 
dienen te rapporteren bij overschrijding 
van bepaalde drempelwaarden, 
alleen de emissie boven de genoemde 
drempelwaarden te beschouwen. Dit 
is conform de E-PRTR verordening 
(European Pollutant Release Transfer 
Register). Deze twee wijzigingen 
verklaren de twee verschillende lijnen 
in het figuur met NEC-emissies. 
Daarnaast moet worden opgemerkt dat 
het ledenbestand van de VNCI jaarlijks 
veranderingen ondergaat.

• Beleidsmedewerker RC
• Beleidsmedewerker Milieu
• Medewerker Fugro

VNCI
Jaarverslag

RC
Rapport
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Rapportageproces per indicator

Indicator CO2-emissie Nederlandse chemische industrie

Definitie / omschrijving De Nederlandse chemische industrie emitteert CO2 door haar verbruik van brandstof & elektriciteit. De CO2 emissie (per eenheid brandstof / energie) is verschillend voor 
verschillende brandstoffen en afhankelijk van de efficientie van het gebruik van de brandstof of electriciteit. Directe emissies zijn het resultaat van het verbruiken van brandstof voor 
de productie van warmte en elektriciteit. Indirecte emissies komen tot stand door de inkoop van energie uit andere bronnen. De CO2-emissie wordt berekend vanuit de productie 
en/of het verbruik van elektriciteit. Hiervoor wordt de de referentieparkmethode gebruikt. De CO2-emissie factor voor 2013 is vastgesteld op 0,62 kg/KWh (zie Rendementen en 
CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2013, CBS, 2015.

Doelstelling VNCI wil graag inzicht in de CO2 emissie van de Nederlandse chemische industrie. Dit is zeer relevant voor haar positie in de energieconvenanten, het Energieakkoord & haar 
ambitie van 40% broeikasreductie in de periode 2005-2030.

Scope Zie scope bij indicator "Energieverbruik"

Brondata Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van VNCI.

Relevante beperkingen • VNCI voert geen volledige controle uit op (de juistheid, tijdigheid en volledigheid van) de data. De controles die zij wel uitvoert staan beschreven onder "Controls".  
VNCI vraagt geen brondocumentatie op bij CBS. 

Controls • Cijfers over CO2 emissie (direct en indirect) voor jaar X worden vergeleken met die uit jaar X-1 (en evt met jaren X-2, X-3, etc.) 
• Vergelijk onderliggende trends voor energiegebruik & productievolume afzonderlijk en t.o.v. elkaar
• De trends worden verklaard vanuit:

 - Uitleg van CBS bij de cijfers;
 - Door speerpuntmanager Klimaat & Energie o.b.v. kennis over het domein en gebaseerd op ontwikkelingen in het veld
 - Evt. nadere analyse van CBS op aanvraag van VNCI (‘deepdive’ door CBS in onderliggende data) naar bv. de onderverdeling in directe en indirecte CO2-emissies in relatie tot 

de situatie rondom WKK’s. Of naar “structuureffect” (verschuiving binnen de chemie van producten die veel energie kosten bij de productie naar producten die relatief weinig 
energie kosten bij de productie). Of naar energie-efficiency vooruitgang (MJA- & MEE-energieconvenanten)

Appendix B - 
Rapportageproces per indicator

VNCI
Jaarverslag

RC
Rapport
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Indicator Emissies NEC-stoffen naar lucht

Definitie / omschrijving De emissieplafonds (National Emission Ceilings - NEC) voor NOx, SO2, PM2,5, NH3 en NMVOS vormen de basis voor het Nederlands luchtbeleid. In 2012 zijn de emissieplafonds tot 
2020 vastgesteld. 

Doelstelling VNCI wil graag inzicht in de emissies NEC-stoffen naar lucht van de Nederlandse chemische industrie in het kader van de vastgestelde NEC-plafonds.

Scope Emissies van NOx, SO2, PM2,5, NH3 en NMVOS bij de VNCI-lidbedrijven. Zie ook http://www.e-mjv.nl/ & voor NOx, SO2 en NMVOS zie "ICCA guidance for reporting performance" 
(meest actuele versie: ICCA guidance for reporting performance; 2012-2013 Reporting Cycle (2011 data); November 2012).

Brondata Afdeling Ecoplan van Fugro GeoServices B.V. in opdracht van VNCI (Emissiedata komen uiteindelijk van bedrijven zelf - Fugro maakt analyses vanuit de e-MJV database).

Relevante beperkingen • Er vindt geen correctie plaats voor toetredende of uittredende bedrijven. De invloed hiervan moet dus per jaar worden geanalyseerd.
• Er worden steeds “best beschikbare gegevens” gerapporteerd. Dit wil zeggen dat de (historisch) gerapporteerde cijfers over jaar X kunnen verschillen in de daarop volgende 

rapportagejaren. Bedrijven maken nl. correcties in de e-MJV-database (ook lang na eerste rapportage van data) en dus staan de historische data niet per definitie vast.
• Beide beschreven feiten moeten worden beschouwd bij trendanalyses.
• VNCI voert geen volledige controle uit op (de juistheid, tijdigheid en volledigheid van) de data. De controles die zij wel uitvoert staan beschreven onder “Controls”.  

VNCI vraagt geen brondocumentatie op bij Fugro.

Controls • Cijfers over emissies voor jaar X worden vergeleken met die uit jaar X-1, X-2, X-3, etc.)
• De trend in emissies (stijging, daling, gelijkblijvend) wordt geanalyseerd door de onderliggende data (op niveau van emittenten) te vergelijken met die uit voorgaande jaren.  

Zo worden voor elke stof de emittenten gerangschikt op ge-emiteerd volume en worden zowel volumes als (de relatieve positie van) bedrijven vergeleken. Opvallende 
verschuivingen worden nader bekeken en de oorzaken daarvoor worden uitgezocht. 

• De trends worden verklaard vanuit:
 - Uitleg van Fugro bij de cijfers. Hierin wordt vaak al melding gemaakt van eventuele bekende incidenten die invloed hebben op de totale emissie van de industrie als geheel in 

een rapportagejaar;
 - Door de beleidsmedewerker Milieu o.b.v. kennis over het domein en gebaseerd op ontwikkelingen in het veld
 - Nadere analyse van Fugro op aanvraag van VNCI (‘deepdive’ door Fugro in onderliggende data).

VNCI
Jaarverslag

RC
Rapport
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Indicator Lost time Injury Rate 

Definitie / omschrijving Deze indicator geeft een beeld van de arbeidsveiligheid op de werkvloer. Een LTI Is een ongeval waarbij een direct lichamelijk gebrek optreedt waardoor een werknemer lichamelijk 
of mentaal (vastgesteld door een competent medisch persoon) niet in staat is zijn geplande werkzaamheden voort te zetten, wat resulteert in minimaal één dag verzuim. De Lost 
Time Injury Rate wordt uitgedrukt als het aantal LTI's per miljoen gewerkte uren.

Doelstelling Deze indicator geeft de relatieve arbeidsveiligheid van werken in de sector aan. VNCI streeft naar zo min mogelijk ongevallen, zowel voor eigen personeel als voor contractors.  
Door de ongevallen te analyseren en de trend te bewaken kan de VNCI haar inzet richten op bedrijven / categorien van ongevallen die daar reden toe geven.

Scope Alle VNCI-lidbedrijven. Deze cijfers worden zowel voor eigen werknemers als voor ingehuurd personeel verzameld.

Brondata Door individuele lidbedrijven gerapporteerde data. Data wordt via de jaarlijkse RC-vragenlijst aan de VNCI gerapporteerd.

Relevante beperkingen • VNCI voert geen volledige controle uit op (de juistheid, tijdigheid en volledigheid van) de data. De controles die zij wel uitvoert staan beschreven onder "Controls".  
VNCI vraagt geen brondocumentatie op bij de leden die op deze indicator rapporteren via de jaarlijkse RC-vragenlijst (zie "Scope").

Controls • Elke LTI die bij VNCI gemeld wordt door een productielocatie, wordt afzonderlijk geanalyseerd. De respons op verzoek aanvullende informatie is ca. 70%.
• Resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in “Analyse arbeidsongevallen n.a.v. Responsible Care enquête 201X”.

VNCI
Jaarverslag

RC
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Indicator Implementatie security management system 

Definitie / omschrijving Deze indicator geeft aan hoeveel leden een Security Management Systeem (SMS) hanteren volgens de 7 elementen (management practices) van de RC Security Code. Indien er geen 
of slechts gedeeltelijk een SMS is geïmplementeerd, wordt ook duidelijk of de leden van plan zijn dit alsnog te doen en zoja, op welke termijn.

Doelstelling De opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologie heeft nieuwe beveiligingsdreigingen tot gevolg. Ook criminaliteit, ongewenst gedrag en terrorisme zijn 
bedreigingen die raken aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. Daarnaast hebben incidenten een potentieel grote impact. VNCI krijgt graag inzicht in de maatregelen die haar 
leden treft tegen deze bedreigingen.

Scope Alle VNCI-lidbedrijven

Brondata Door individuele lidbedrijven gerapporteerde data. Data wordt via de jaarlijkse RC-vragenlijst aan de VNCI gerapporteerd.

Relevante beperkingen • VNCI voert geen volledige controle uit op (de juistheid, tijdigheid en volledigheid van) de data. De controles die zij wel uitvoert staan beschreven onder "Controls". VNCI vraagt 
geen brondocumentatie op bij de leden die op deze indicator rapporteren via de jaarlijkse RC-vragenlijst (zie "Scope").

Controls • Indicator is relatief nieuw en data wordt pas sinds 2012 uitgevraagd, nog geen trendanalyse mogelijk.

VNCI
Jaarverslag
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