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    Afdeling Risico Beheer en Techniek  Secr JP 

 

Symposium 

Technische Innovatie, risicobeheer en regelgeving 

Verslag van het symposium georganiseerd door de afdeling RBT  

in samenwerking met de KIVI Regio ZHZ 
 

Verslag 2015 – 22 
Locatie:  DCMR, Schiedam 
Tijdstip: maandag 26 januari 2015 16.00 uur – 20.00 uur 

 

Introductie 

Ing. Jan Meissen, voorzitter van de afdeling RBT,  

heette om 16.00 uur de aanwezigen welkom bij dit 2e symposium van de afdeling Risico 

Beheer en Techniek. De politiek en de ingenieur hebben daarbij hun eigen rol. Risicobeheer 

en Techniek is daarom een speerpunt van KIVI als beroepsvereniging in samenspraak met de 

politiek! Creaties van de ingenieur dienen maatschappelijk verantwoord te zijn.  

 

Het onderwerp van het symposium 

Mr. Wilfred Veldstra, bestuurslid RBT, dagvoorzitter, lichtte vervolgens het onderwerp van 

het symposium toe. Het gaat om het proactief invloed uitoefenen door de ingenieur op de 

politiek bij het schatten en beheren van risico’s, specifiek rond innovaties en de rol van 

regelgeving daarbij.  

 

Taak en werkwijze DCMR 

Drs. Paul Crooijmans, DCMR,  

gaf vervolgens een korte inleiding over de DCMR. Deze is sinds 1971 verantwoordelijk voor 

toezicht op en handhaving van regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid in de 

provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten daarbinnen. De taken omvatten het verlenen van 

vergunningen, het monitoren van de omgeving, adviseren en de bestrijding van incidenten 

en crises. De DCMR-meldkamer verwerkt ongeveer 21.000 meldingen per jaar. Dat gaat om 

klachten van bewoners over reukoverlast, meldingen van bedrijven en bijzondere 

voorvallen. Er zijn 27.500 bedrijven binnen het gebied van DCMR. Het benodigde budget 
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wordt opgebracht door de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, regiogemeenten en 

projecten. Zie www.dcmr.nl. 

  

De verantwoordelijkheid van ingenieur,  

bedrijf en overheid bij innovatie, regelgeving en techniek 

Drs. Maarten de Hoog, director Port & Industry DCMR,  

behandelde in zijn presentatie het dilemma van de regelgeving en handhaving in relatie met 

nieuwe, innoverende ontwikkelingen. Hij noemde de drie pijlers voor risicomanagement: 

Techniek, Management en Cultuur. Cultuur is het daarin vooral het zwakke punt. De 

regeldruk is sinds 1971 enorm toegenomen ondanks alle beloften van de overheid deze te 

reduceren. Men is gevangen in regels en de werkelijkheid wordt steeds meer via een 

juridische blik beoordeeld. Er is zowel invloed van innovaties naar regelgeving als andersom. 

Vaak volgt regelgeving de ontwikkelingen met als voorbeeld de verplichting tot toepassing 

van de aardlekschakelaar. 1 Maar anderzijds kan regelgeving ook innovatie afdwingen, zoals 

destijds de strenge emissienormen in Californië. De vraag of regelgeving innovatie remt of 

juist bevordert is dus niet eenduidig te beantwoorden.  

De mate en wijze van regelgeving vereist een voortdurende en zorgvuldige afweging.  

De ingenieur heeft hierin een eigen inbreng en een eigen verantwoordelijkheid, maar er is 

steeds minder "eigen" ruimte voor risicobeoordeling. De normstelling cq. regelgeving wordt 

steeds dynamischer, zoals de eis BBT, de verplichting tot toepassing van de Best Beschikbare 

Technologie. Is het voor ieder bedrijf mogelijk een dergelijke hoge eis in te lossen? Is het 

voor de toezichthouder mogelijk een dergelijke eis te handhaven? De vraag is hoe de 

ingenieur dit kan invullen. Daarbij speelt beroepsethiek ongetwijfeld een rol. De inleider 

noemde daarbij de mogelijkheid van een beroepscode, wellicht ook een code voor de 

toezichthouder. De overheid zou zich moeten beperken tot het borgen van veiligheid en 

zorgen voor een “level playing field”. 

 
Beroepscode NAP: 

Als Professional betrokken bij de procesindustrie is procesveiligheid en technische integriteit integraal 

onderdeel van mijn werkethiek en adviesplicht. Mijn persoonlijke integriteit en verantwoordelijkheid 

naar onze samenleving staan boven enig persoonlijk gewin of carrière belang: 

• Ik zal de normen en waarden van mijn beroep met betrekking tot procesveiligheid en technische 

integriteit van procesinstallaties respecteren; ik zal mijzelf op de hoogte houden van de voor mij 

relevante kennis. 

• Bij twijfel ten aanzien van toepassing van voorschriften, richtlijnen, ontwerpregels, of operatie-, 

inspectie- en onderhoudsprocedures zal ik advies aanvragen bij daartoe bevoegde personen. 

• Indien ik afwijkingen zie ten aanzien van toepassing van wetgeving, voorschriften, standaarden of 

procedures, zal ik dit rapporteren aan bevoegde instanties binnen de bedrijfsvoering om eventueel 

escaleren te voorkomen. 

 
                                                           
1
 . De aardlekschakelaar werd geïntroduceerd en voor het eerst toegepast door een ‘koploperbedrijf’. 

Andere bedrijven volgden. In een volgend stadium eiste de publieke opinie overal aardlekschakelaars. 
Vervolgens werden deze dwingend voorgeschreven. Wat je vandaag bedenkt is morgen de regelgeving voor je 
buurman.  

http://www.dcmr.nl/
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Voorstel voor een verklaring als toezichthouder 

Als Extern Toezichthouder waak ik namens de samenleving naar mijn beste oordeel en vermogen over de 

procesveiligheid en technische integriteit van procesinstallaties. 

• Ik zie het als mijn plicht om de risicobeheersing van de procesindustrie proactief te toetsen c.q. te 

rapporteren. 

• Ik zal actief kennis verspreiden binnen de procesindustrie hoe zij op een praktische wijze aan de 

doelstelling van de wet inhoud kan geven. 

 

Drie velden van verantwoordelijkheid zullen samenkomen: de verantwoordelijkheid van de 

ingenieur in het bedrijf volgens bovenstaande eed, de verantwoordelijkheid van de bedrijven 

om de regelgeving na te leven en de verantwoordelijkheid van de overheid door kaders te 

stellen, naleving te borgen en te zorgen voor het level playing field. 

   

Het oude denken, de dingen die voorbij gaan 

Dr. Jop Groeneweg, staf Cognitieve Psychologie Faculteit Sociale- en Gedragswetenschappen 

van de Universiteit van Amsterdam  

gaf zijn visie op het vigerende veiligheidsbeleid waarin handhaving en regelgeving gezien 

worden als het alfa en omega van risicobeheer en veiligheid Er is een pathologische cultuur 

van regelgeving ontstaan. Maar regelgeving wordt niet gevolgd als het er op aan komt, zoals 

figuur 1 aangeeft.  

 

Figuur 1: Landing in de Hudsonbaai. Passagiers verlieten het vliegtuig via de nooddeuren en 
verzamelden zich op de vleugels van het drijvende toestel. Niemand droeg een zwemvest, ondanks de 

verplichte voorlichtingsprocedures en demonstraties van zwemvesten bij de start van iedere vlucht.  
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Er is behoefte aan een tegengolf. Veiligheid moet weer meer het gebied worden van de 

ingenieur. Health & Safety Engineering (HSE) dreigt een bureaucratische valkuil te worden. 

Spreker illustreerde met een aantal aansprekende voorbeelden hoe regels de risico’s en 

veiligheid totaal niet verbeteren, maar wel leiden tot enorme kosten en overhead. Er is een 

papieren wereld ontstaan die los staat van de reële wereld. En alle maatregelen en 

toezichtacties richten zich op deze papieren wereld, vanuit gemak, onbenul of inperking van 

aansprakelijkheden. Het is mede een taak van de ingenieur om dit weer om te draaien, maar 

hij komt niet in beeld. Bedrijven zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor risicobeheer en 

het scheppen van veiligheid en niet de toezichthouder of regelgever! Figuur 2 geeft aan de 

hand van een papieren wereld de hoe “veilige bedrijfsvoering” wordt beoordeeld. 

 

 
Figuur 2: De huidige regelgeving resulteert in rapportages in de vorm van de weergave op papier van 
de situatie in technische bedrijven. Daaruit volgt een formele vaststelling dat het bedrijf voldoet aan 
de regels, waarmee de veiligheidsprestatie wordt gemeten. Dit resulteert in ‘operational excellence’, 
maar hoeft dat niet te zijn. 

 

Veiligheid is een veelkoppig beest. Spreker concludeert: De toekomst van veiligheidsbeleid 

moet minder gericht zijn op het voldoen aan de ‘oude’ regelgeving, bij voorbeeld door 

voldoen aan de Arbo-wet en het papierwerk, maar meer op operationele excellentie. Blijven 

denken; ook al is het op papier geregeld dan betekent dat nog niet dat de totale 

veiligheidssituatie in orde is. Figuur 3 is een weergave van de gewenste situatie: veiligheid 

moet geïncorporeerd zijn in de bedrijfsvoering. 
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Figuur 3:  Het moet anders: de feitelijke veiligheid moet voorafgaan aan de veiligheidsprestatie 
in het bedrijf. Dat wordt dan de echte situatie. Vervolgens stelt men vast dat dit ook de werkelijkheid 
weergeeft, waarmee het formele voldoen aan veiligheidseisen wordt gerealiseerd. 

 

 

 

Risicodenken en “de” politiek 

Ir. Paulus Jansen, Wethouder Ruimtelijke Ordening, vastgoed en wonen gemeente Utrecht 

en oud-Lid Tweede Kamer,  

behandelde na de pauze de positie van de politiek als bewaker van de kwaliteit van de 

samenleving met betrekking tot veiligheid en gezondheid. De risicoperceptie van de burger 

staat mijlenver van de risicodefinitie van de ingenieur. Dat is een weerbarstig verschil. De 

ingenieur beredeneert veelal cijfermatig en betrekkelijk objectief met een benadering van 

inschaling van risico’s als kans maal gevolg. Het publiek ervaart risico’s op totaal andere 

wijze. De publieke benadering is incident gedreven. Er passeert een incident. De media 

maken daarvan melding. Er komt een oordeel van ‘technisch falen’. De bestuurder wordt 

dringend gevraagd maatregelen te nemen opdat dit ‘nooit meer kan gebeuren’. Spreker 

geeft daarvan enkele sprekende voorbeelden.  

Het is echter van cruciaal belang dat het bestuur onmiddellijk na een incident meteen kan 

communiceren over de oorzaak en de impact. Als dat niet gebeurt komen er 

veronderstellingen die niet op feiten berusten, maar de toon is gezet. 2 

Daarbij komt dat het verzamelen van de juiste informatie in die situaties tijdrovend kan zijn.  

                                                           
2
 . In Utrecht werd bij de sloop van een gebouw een asbest koord aangetroffen achter een boeideel, 

hetgeen niet in de inventarisatie was opgenomen. Originele bestekken en tekeningen waren niet meer te 
vinden. Doordat het voorval plaats vond in de vakantieperiode kon de burgemeester niet onmiddellijk 
reageren. 
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Feitelijke, technische voorlichting dient juist te zijn en neutraal. Dat wordt niet altijd 

ingezien. Deskundigen worden gewantrouwd. 3  

Er is een risico- / regelreflex ontstaan, waarbij elk incident leidt tot nieuwe of 

aangescherpte, maar slecht doordachte, regels, die tot suboptimalisatie leiden. Aansluitend 

groeit een “compliance-denken”. Men wil gedekt zijn en denkt dat te bereiken met het 

voldoen aan regels.  

Ook wordt de argumentatie omgedraaid, men gaat vanuit de gewenste conclusies de 

argumenten zoeken om deze te onderbouwen. Hierdoor ontstaat door wensdenken een 

gevaarlijke tunnelvisie. Er is een gebrek aan een integraal kader van waaruit een 

verantwoord denken over risico’s kan plaatsvinden.  

Spreker deed een aantal suggesties om de gehele situatie rondom risicodenken te 

verbeteren:  

De rol van de ingenieur zou prominenter moeten worden. 

Meer generalisten, die zich bezig houden met de vraag hoe technologische kennis beter kan 

worden benut bij communicatie door bestuurders. Meer opleiding en bijscholing, waaronder 

aandacht voor ethische aspecten van maatschappelijke vraagstukken. Er moet meer focus 

komen op leren van fouten in plaats van straffen of de aanmaak van nieuwe regels. De 

ingenieur zou moeten meeliften op natuurlijke momenten om hierin vooruitgang te boeken.  

 

De forumdiscussie  

onder leiding van mr. Wilfred Veldstra concentreerde zich daarna op de 

verantwoordelijkheden en de rol van de ingenieur. Wat zijn nut en mogelijkheden van een 

beroepscode? Hoe kan de ingenieur invloed uitoefenen binnen politiek en media op de 

inschatting en de benadering van risico’s? Moet de overheid innovatie afdwingen of niet? 

Feitelijk dwingt de overheid op sommige gebieden innovatie af, bij voorbeeld door het 

stellen van emissienormen voor auto’s, maar dat kan de overheid uitsluitend in 

nichemarkten. Regels moeten vervangen worden door te behalen doelen. Ingenieurs 

moeten zich inhouden informatie te geven met getallen. De meeste mensen kunnen die niet 

bevatten. Laat anderen dat voor de ingenieur doen. Ingenieurs zijn niet opgeleid om 

percepties te beïnvloeden. Ingenieurs moeten begrip krijgen van de mechanismes die aan 

het werk zijn bij communicatie. Bij Pauw of bij Late Night zitten nooit ingenieurs. Die zouden 

moeten leren hoe je daar komt. Op lokaal politiek niveau is het nodig dat ingenieurs 

voorbeelden kunnen geven hoe problemen aan te pakken.  

 

Afsluiting  

door de voorzitter van de Afdeling RBT, Jan Meissen. Hij herinnerde aan een aspect van de 

missie van RBT: communicatie binnen KIVI, naar de politiek en naar de burger in zijn 

                                                           
3
 . Toen een afvaardiging van KIVI een toelichting aan de Vaste Commissie van de Tweede Kamer gaf over 

de opslag van schaliegas werd er al snel de vraag gesteld “door wie wordt u betaald, door Esso of door Shell?” 
Daarmee werd impliciet gesteld dat deze oliemaatschappijen niet vertrouwd worden wat betreft hun eerlijke, 
neutrale voorlichting. De desbetreffende politicus vermoedde dat er gelobbyd werd door KIVI, hetgeen niet het 
geval was. 
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algemeenheid. Een risicobeoordeling van een ingenieur dient consistent en integer te zijn. 

Daarbij hoort ook het erkennen van het besef dat er altijd restrisico’s zullen zijn.  

 

De oneliners van het symposium Technische Innovatie, Regelgeving en Techniek 

 

 Het idee van een beroepscode lijkt vooral nuttig om situaties te bediscussiëren, een 
beroepseed lijkt niet erg zinvol.  

 De ingenieur moet de media beter weten te bereiken en slim inspelen op de 
discussie en de actualiteit. Hij moet beter, meer aansprekend communiceren 
(vergelijk “plofkip”, versus biologische kip). 

 Gebruik juiste kanalen, houd rekening met perceptie. 

 De overheid is de stem van het volk. 

 Geef generiek advies; voorkom getalsmatige discussie tussen specialisten. 

 Bied politiek en Tweede Kamer scenario’s. 

 Rond risico's en afwegingen zoals gaswinning Groningen zou op zelfde wijze moeten 
worden gecommuniceerd als indertijd bij Deltawerken; open, eerlijk en met 
landsbelang als hoofdthema. 

 Meer stimuleren tot het volgen van een technische studie.  

 Ethiek moet een plaats moeten krijgen in de technische opleidingen.  

 KIVI moet moreel-ethisch kompas bieden. 

 KIVI moet helpen bij het beter communiceren; KIVI moet toegang tot gremia en 
andere kanalen verbeteren. 

 

Om 20.00 dankte de dagvoorzitter de inleiders, sloot de bijeenkomst en nodigde eenieder 

uit voor een laatste (fris)drankje. 

 

De secretaris KIVI Afdeling RisioBeheer en Techniek 4  

Mr. ing. John van der Puil 

 

 

 

Bijlagen:  

1. Inleidende presentatie door de voorzitter, Ing. Jan Meissen 

2. Presentatie drs. Paul Crooijmans, Voor een veilige en leefbare omgeving  

3. Presentatie drs. Maarten de Hoog, De verantwoordelijkheid van de ingenieur 

4. Presentatie Dr. Jop Groeneweg, Het oude denken en de dingen die voorbij 

gaan.  

                                                           
4
 .  De secretaris dankt Rob Schouten, Delio Bearzatto en Wim Grim voor hun steun en bijdragen bij de 

totstandkoming van dit symposiumverslag.  


