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Samen Delen en Leren voor Veiligheid

Partijen Veiligheid Voorop
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Onmisbare partners Veiligheid Voorop

PijlersVeiligheid Voorop
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Meer informatie?

www.veiligheidvoorop.nu

@Veiligheid_BRZO
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Deltalinqs ‘University’

Focus:

Trainen van leiders en hun medewerkers
Voorbeelden van effectieve systemen
Faciliteren van de dialoog over beheersmaatregelen

Spelregels:
– Voor en door bedrijven
– Haalrecht en brengplicht
– Openheid in beslotenheid

Ontwikkelen, vernieuwen
en delen van kennis en
hulpmiddelen
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Uitdagingen

“VNCW: samen werken aan veiligheid”

De vereniging voor de chemische logistiek
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De vereniging in het kort:





Opgericht in 2008.
55+ leden.
Ieder jaar verdere groei.
Leden werken samen aan projecten:




Safety meeting 14 Maart (alleen voor leden).
10 jaar Chemiebeurs

•
•
•

Project Behavior based Safety Warehousing.
Cursus Blussystemen logistiek.
Cursus Chemie voor de logistiek.



Luciën Govaert (Voorzitter)



Mieke van Ginkel-van Maren (Secretaris)



Tom Heesakkers (Penningmeester)

 Machiel Faeseler (Algemeen)
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Directe voordelen opslaghouders:








Deelname aan overlegvormen om zo direct betrokken te zijn bij ontwikkelingen op het
gebied van nieuwe wet-, regelgeving en normeringen.
Meebeslissen over standpunten van de vereniging bij ontwikkelingen op het gebied van
wet-, regelgeving en normeringen.
Leuke kortingen op cursussen / opleidingen die via VNCW College geboekt worden.
Vertegenwoordiging van het bedrijf op binnen- en buitenlandse beurzen.
Het bedrijf ontvangt tenminste vier keer per jaar het VNCW Nieuws (onbeperkt aantal
emailadressen opgeven), waarmee men ook inzake de opslag van gevaarlijke stoffen
volledig geïnformeerd blijft.
Directe informatie over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied van de PGS15.
Jaarlijks wordt het bedrijf uitgenodigd (tot 4 deelnemers per bedrijf) gratis deel te
nemen Aan de ledenvergadering (Chemiebeurs). Een goed moment met collegaondernemers de marktontwikkelingen te evalueren.

Enkele leden:
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Verbond van
Handelaren in
Chemische Producten
Robert Stuyt

Schiedam, 14februari2018

VHCP leden zijn een onmisbare schakel in de primaire
chemieketen

1. Producenten

2. Formuleerders

3. Groothandelaren
4. Distributeurs

5. Agenten/commissionairs

6. Verkoopkantoren industrie
7. Opslagbedrijven

8. Transportbedrijven
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Het VHCP behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven in
chemische handel- en distributiesector
Het VHCP

•Beïnvloedt wet- en regelgeving
•Gaat proactief aan de slag
•Duidt en geeft richting

•Informeert over nieuwste ontwikkelingen
•Faciliteert ketenafstemming
•Communiceert

•Zorgt voor netwerkmogelijkheden (en plezier)
•Sluit allianties en verbindt, ook met overheid
•Ontzorgt

•Helpt met besparen van kosten, vergroten van
veiligheid en versterken van innovaties
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Het VHCP heeft vier commissies die circa vier keer per jaar bij elkaar
komen
Milieu & Veiligheid

•PGS 6, 14, 15, 31

•Parkeren voertuigen
gevaarlijke stoffen

•Certificering van UPDopstellers

Stoffen

REACH-verplichtingen

•

HACCP, GMP+,BRC

•Ketenverantwoordelijkheid

•

Hormoonverstorende
stoffen

•

Virussen en exotische
bedreigingen

•Circulaire economie

•
•

•Omgevingswet

•

•Inspectiekosten

Responsible Care

•

•Incidentmeldingen

•Werkpleketikettering

F ood F ee d

•
•
•

ZZS-beleid

•

Ketencommunicatie

•

Brengplicht VIB

•

Meldingen aan NVIC
Combinatie-effecten
Precursoren

•
•

Vloeistofverpakkingen
Food defense

•Duurzaamheid

•Third Party Verification
•CSR

Verzegelen

Allergenenbeleid

Tracebility & recall

•Life saving rules
•Workshops

V r a g e n of o p m e r k i n g e n ?

N e e m vo o r al c o n t a c t o p via v h c p @ v h c p . n l
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