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Van innovatie naar regelgeving 

Verantwoordelijk omgaan met risicobeheer betekent 
dat ingenieurs technieken en methoden ontwikkelen 
voor meer veiligheid. 

Implementatie start met koploperbedrijven 

Techniek wordt breder in de branche toegepast 

Overheid neemt techniek als middel of doel op in de 
regelgeving 

Door toezicht en handhaving wordt techniek de 
standaard voor alle bedrijven 

 



Van regelgeving naar innovatie 

Kan de overheid innovatie afdwingen door het stellen 
van normen die verder gaan dan huidige stand van de 
techniek 

Emissienormen voor auto’s in Californie 

Wat zijn hiervoor voorwaarden? 



Dynamisering van de regelgeving 

Bedrijven moeten ten minste de Beste Bestaande 
Technieken toepassen (Wabo) 

Bedrijven moeten alle maatregelen treffen om de 
veiligheid te verbeteren (BRZO) 

Veel discussie over de concretisering van deze 
regelgeving. 

Zijn dynamische normen werkbaar en handhaafbaar 

Moet overheid meer verduidelijken? 



De verantwoordelijkheid van de ingenieur 

Eed van Hippocrates: 
 
Ik zal mijn voorschriften geven naar beste weten en kunnen, tot welzijn van de patiënten 

en ik zal hen behoeden voor alles, wat schadelijk en verkeerd is 
 

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, en 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, en eventueel escaleren 



Verantwoordelijkheid ingenieur 

“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 pro-actief te toetsen c.q. rapporteren. 

• Ik zal actief kennis verspreiden binnen de procesindustrie  
hoe zij op een praktische wijze aan de doelstelling van 
de wet inhoud kan geven 



Overheid bedrijf en ingenieur 

Verantwoordelijkheid ingenieur in bedrijf 

Verantwoordelijkheid bedrijven Naleven regels en 
verder 

Verantwoordelijkheid overheid: kaders stellen en 
toezicht en handhaving: 

Borgen veiligheid door naleving 

Borgen level playing field 


