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FACTS & FIGURES

CHEMIE IN NEDERLAND
In Nederland werken 43.000 men-
sen in de chemische sector. 19 van 
de 25 grootste chemiebedrijven 
ter wereld hebben productieloca-
ties in ons land. Daarnaast kent de 
chemiesector vele kleinere bedrij-
ven, waaronder innovatieve start-
ups die hun oorsprong hebben in 
universitair onderzoek. Chemie 
zorgt voor 45 miljard euro omzet 
per jaar en is goed voor 16 procent 
van de productie, 17,9 procent van 
de export, 15 procent van de in-
vesteringen en 13 procent van de 
uitgaven aan R&D. Qua omzet is 

de chemie in Nederland de vierde van Europa, en de tiende wereldwijd. 
Chemiebedrijven produceren stoffen en materialen voor vele industrieën, 
waardoor innovatie en verduurzaming in de chemie doorwerken in grote 
delen van de Nederlandse economie. �

CHEMIE IS OVERAL

FLINKE DOSIS 
OM JE HEEN 
Chemie kom je echt overal tegen, 
zelfs op plekken waar je het totaal niet 
verwacht. Er zijn legio voorbeelden te 
noemen van chemische innovaties die 
ons leven hebben verbeterd. Wist je 

dat de anticonceptiepil een van die in-
novaties is? Gregory Pincus wordt doorgaans 

als de vader van de pil beschouwd. In 1960 kwam 
‘zijn’ anticonceptiepil Enovid op de markt, een combinatie 

van het progestativum norethynodrel (een synthetisch vervaardigd hor-
moon dat lijkt op progesteron) en een synthetisch oestrogeen. Maar ook 
kunstmest, penicilline, synthetische vezels, bestrijdingsmiddelen en verf 
en coatings vallen onder chemische innovaties. Dan zijn er ook genoeg 
voorwerpen die je dagelijks gebruikt. Denk aan plastic verpakkingen, 
kaarsen, haargel, nagellak, kleurstoffen en zelfs in je smartphone. 
Eigenlijk kunnen we dus niet zonder chemie. �

GEZONDE EN VEILIGE TOEKOMST

VERVANGING VAN GRONDSTOFFEN 
De chemische industrie drukt zwaar op het milieu: zowel door vervuiling bij grondstofwinning, 
productieprocessen (emissie naar water, bodem, lucht), de productie van chemisch afval dat 
lastig herbruikbaar is, als door hinder voor de omgeving (stank, geluidsoverlast) en schade 
aan de natuur (biodiversiteit). De chemie is nu nog sterk gebaseerd op het gebruik van fos-
siele brandstoffen als grondstof, met name aardolie. Een industrie geheel zonder fossiele 
grondstoffen en energie zal niet mogelijk zijn, maar door die grondstoffen te vervangen door 
biomaterialen, wat kan variëren van speciaal geteelde gewassen (bijvoorbeeld suikerbiet) tot en 
met niet bruikbaar groenafval, wordt de koolstofcyclus grotendeels gesloten. Het gebruik van biobased 
materialen gebeurt nu al deels, en is een niet zo dure en snel door te voeren optie. Dankzij de ligging van ons 
land, opleidingen en de juiste mentaliteit hebben we de goede uitgangspositie voor een klimaattransitie en een 
gezonde en veilige toekomst van de chemische industrie. �

NEDERLANDSE CHEMISCHE SECTOR IN 2030

STREEFBEELD 
Een omzet van 97 miljard euro, jaarlijks 3,5 procent investeren, 15 procent biobased en 10 procent gerecyclede 
grondstoffen, 76 duizend banen en 7 procent R&D. Zo staat de chemische industrie, samen met de rubber- en 
kunststofindustrie, er in 2030 voor. Dat meldt de Topsector Chemie in ‘Streefbeeld voor de Nederlandse chemische 
sector in 2030’. Om dat te bereiken willen beide sectoren onder meer nog zwaarder inzetten op samenwerking 
met de overheid. Dit moet uitmonden in minder regeldruk voor de chemische industrie en zwaardere inzet op 
duurzame economie. Ook de wisselwerking met universiteiten en kennisinstellingen wordt vergroot, zodat zij vaker 
samen optrekken en zo doorbraken realiseren. Daarnaast zijn er op Europees niveau veranderingen nodig om de 
doelen te bereiken. Zo moeten energie en grondstoffen in vergelijking met de VS en het Midden-Oosten beter 
betaalbaar worden. Ook moet de Europese Unie zwaar inzetten op research & innovatie en de steden rond chemie-
clusters dusdanig aantrekkelijk maken dat internationaal toptalent hier graag komt wonen. � 

ROADMAP FOR THE DUTCH CHEMICAL INDUSTRY TOWARDS 2050

DUURZAME CHEMIE IS HAALBAAR
De chemiesector in Nederland kan voldoen aan de reductiedoelstelling van 90 pro-
cent minder CO2-uitstoot in 2050, terwijl de sector economisch levensvatbaar blijft. Dit 
blijkt uit de Roadmap for the Dutch Chemical Industry towards 2050 van VNCI, de 
vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Het vereist wel een investering 
van 63 miljard euro en nog veel techniekontwikkeling. Al die investeringen en maat-

regelen om de CO2-uitstoot terug te dringen zijn voor de op de internationale 
markt opererende bedrijven alleen rendabel met een forse CO2-prijs, en dat 

wereldwijd. Met het besef dat die er voorlopig niet komt, doet de sector een 
beroep op de overheid: die moet de onrendabele kosten voor haar rekening 
nemen. De chemiesector in Brabant en Vlaanderen heeft vorig jaar al tien 
miljoen euro gekregen om te werken aan de eigen duurzaamheid. Het geld 
is bedoeld voor de ontwikkeling van bio-aromaten en duurzame grondstof-
fen voor de chemische industrie.  �

MEERDERE GEVAREN

VEILIGHEID
Ongeveer 95 procent van de be-
drijven in de chemie werkt met 
gevaarlijke stoffen. Blootstelling 
aan schadelijke stoffen van per-
soneel, maar ook van de omge-
ving van de chemische sites is een 
belangrijke zorg in de chemische 
sector vanwege de gezondheids-
risico’s. Daarnaast speelt veilig-
heid ook een rol als je kijkt naar 
cybercriminaliteit. Cybercrime is 
een bedreiging die voor veel be-
drijven toeneemt. Het is een pro-
bleem dat een antwoord vereist 
dat is gebaseerd op strategie met 
betrekking tot het bedrijfsproces, 
toegang, autoriteit, delegatie, 
toezicht en bewustzijn. Daarbij 
gaat het niet alleen over tools en 
technologie. De chemische sector 
moet opnieuw kritisch kijken naar 
wat een frauderisicobeheersy-
steem kan toevoegen aan hun 
anti-criminaliteit toolkit. �
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