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Communicatietraject parallel aan handhavingstraject 

Omschrijving 
 
Gelijktijdig met het handhavingstraject wordt een 
communicatietraject opgezet. Dat volgende manieren worden 
gebruikt: 
- Een (uitgebreide) toelichting op het handhavingstraject en de 

werkwijze van de stakeholder; 
- Toelichting op de bevindingen van de stakeholder en de 

gewenste reactie van het bedrijf (zo concreet mogelijk, dit kan 
afzonderlijk worden ingezet, zie informerende bijeenkomst); 

- Verwijzen naar bedrijven met een soortgelijke situatie, die de 
situatie op een door de stakeholder gewenste wijze hebben 
opgelost (kan ook afzonderlijk worden toegepast, zie 
buddysysteem).  

- Flankerende brief  naar strafrechtelijke instanties (zie ook thema: 
strafrecht) 
 

Het instrument heeft als  doel: 
- Kennis vergroten/delen  
- Beroep doen op het (moreel) besef van het bedrijf 

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet kunnen vertonen of niet 
weten wat het gewenste gedrag is.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden toezichtspartners 
betrokken. Ook de brancheorganisatie wordt bij de inzet van het 
instrument betrokken, bijvoorbeeld door generieke informatie met 
hen te delen en onder de leden te laten verspreiden.  
 
Afhankelijk van (het aantal) betrokkenen en geconstateerde 
bevindingen, varieert de inzet van het instrument van enkele 
maanden tot enkele jaren.  
 
Het instrument leidt tot meer bewustwording bij bedrijven, al is dit 
effect niet direct en enkel naar de inzet van het instrument te 
herleiden.  
 
De houding/visie van het management (met name van de QSE 
manager van het bedrijf) en de mate van afstemming tussen 
regionale toezicht partners, zijn van invloed op de effectiviteit van 
het instrument.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 
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Communicatietraject parallel aan handhavingstraject 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Bepaal vooraf voor welke duur het communicatietraject loopt. In principe is iedere vorm van communicatie over handhaving van belang als 
daarmee het ongewenste gedrag wordt benoemd en het bedrijf duidelijk wordt gemaakt hoe er wél gehandeld zou moeten worden.  
 

door of met  

branche 
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Informerende bijeenkomst (voor één specifiek bedrijf) 

Omschrijving 
 
Een, door de stakeholder, georganiseerde bijeenkomst waarin 
inspecteurs en medewerkers van een bedrijf met elkaar 
kennismaken en elkaar informeren over werkwijzen. Zo leren bedrijf 
en toezichthouder open met elkaar te communiceren.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Kennis (wederzijds) vergroten/delen  
- Creëren van wederzijds begrip  
 

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij complexe Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet kunnen vertonen of niet 
weten wat het gewenste gedrag is en waarbij de verhouding tussen 
het bedrijf en toezichthouder voor verbetering vatbaar is.  
 
De praktische organisatie van een dergelijke bijeenkomst neemt niet 
veel tijd in beslag. Wel kan het tijd kosten om weerstand bij het 
bedrijf en/of toezichthouder te overwinnen en hen te overtuigen 
van de nut en noodzaak van de bijeenkomst. Het draagvlak is tevens 
van invloed op de effectiviteit van het instrument.  
 
De effectiviteit van het instrument is lastig meetbaar. De 
communicatie tussen bedrijf en toezichthouder verloopt na de inzet 
van het instrument beter.  
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Informerende bijeenkomst (voor één specifiek bedrijf) 
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Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Formuleer concreet wat een dergelijke bijeenkomst voor doel heeft en maak het doel zo meetbaar mogelijk. Een ‘verbeterde communicatie 
tussen bedrijf en toezichthouder’ is bijvoorbeeld lastig te meten.  
 

door of met  

branche 
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Gebruikerservaringen delen 

Omschrijving 
 
Om kennis en ervaring te delen worden verschillende tools 
ontwikkeld. Zo is een platform ontwikkeld, waar ervaringen over 
effectieve veiligheidsmaatregelen wordt gedeeld. De maatregelen 
zijn door bedrijven zelf ingezet. Ook de laatste wetenschappelijke 
inzichten worden gedeeld. Het platform heeft, naast een database, 
ook een gebruiksportaal waar ervaringen uitgewisseld worden.  
 
Een andere manier waarop kennis en ervaring worden gedeeld zijn 
benchmark projecten, waarin gebruikte methoden worden 
geëvalueerd. Een voorbeeld is een evaluatie van analysemethoden 
voor ongevalsonderzoeken. Dit is zowel relevant voor onderzoekers 
werkzaam bij bedrijven, als inspecteurs van toezichthouders.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Kennis vergroten/delen  
- Zelfreflectie  
 

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet om het lerend vermogen bij (met 
name) Brzo-bedrijven te stimuleren. Daarmee wordt getracht het 
gewenste gedrag (het gebruik van effectieve methoden) te 
bereiken. Het raadplegen van de database gebeurt op vrijwillige 
basis.  
 
De effectiviteit van het instrument is niet bekend. Het benchmark 
project is in voorbereiding en nog niet uitgevoerd. Het doel van de 
benchmark is het opstellen van een handboek voor inspecteurs en 
onderzoekers.  
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Observeren  

Omschrijving 
 
Een inspecteur of andere medewerker van een stakeholder loopt 
een dag mee bij een bedrijf, om een indruk te krijgen van de 
dagelijkse uitvoeringspraktijk. Het meelopen gebeurt buiten het 
toezichtskader. Het bedrijf werkt vrijwillig mee.  

 
Het instrument heeft als  doel: 
- Kennis (wederzijds) vergroten/delen  
- Creëren van wederzijds begrip  

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij goed presterende Brzo-
bedrijven of bedrijven met nieuwe processen/technieken. Het 
meelopen kan echter tevens inzichten opleveren voor 
achterblijvende Brzo-bedrijven.  
 
Het observeren duurt een dag(deel)en kan eventueel met een of 
meerdere dagen verlengd worden.  
 
De inzet van het instrument is afhankelijk van de bereidwilligheid 
van bedrijven, die op vrijwillige basis meewerken. De houding/visie 
van het management speelt daarbij een rol. Ook is er wederzijds 
vertrouwen nodig.  
 
De inzet van het instrument leidt tot meer inzicht in de dagelijkse 
uitvoering van een bedrijf en soms ook in beslissingen en 
overwegingen van een bedrijf.  
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Themagerichte informatiecampagne 

Omschrijving 
 
De stakeholder  informeert een bedrijf over een specifiek probleem, 
nieuw thema/onderwerp en inspectieprioriteiten. De stakeholder 
gebruikt hier verschillende instrumenten voor:  
- Seminars,congressen en netwerkdagen organiseren. 
- Roadmaps, zoals de roadmap over het omgaan met gevaarlijke 

stoffen (ISZW) en legionella (ODNZKG) 
- Publiceren van handreikingen (met handelingsperspectieven) en 

factsheets (voorbeeld).  
- Elektronische Magazines over  aan veiligheid gerelateerde 

onderwerpen (voorbeeld).  
- Publicaties over de staat van de sector/branche en/of toezicht, 

zoals de ‘Staat van de Veiligheid’ en de ‘Monitor Naleving en 
Handhaving Brzo-bedrijven’. 

- Resultaten van verdiepende onderzoeken presenteren (RIVM). 
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Kennis vergroten/delen  
- Zelfsturing/reflectie  
 

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij alle Brzo-bedrijven, waaronder de 
achterblijvende Brzo-bedrijven. De bedrijven zijn niet of niet volledig 
op de hoogte van (nieuwe) wet- en regelgeving of 
beleidsprioriteiten.  
 
Het instrument wordt doorlopend toegepast, afhankelijk van de 
urgentie van de thematiek.  
 
De effectiviteit van het instrument is lastig meetbaar. Over het 
algemeen worden de campagnes goed ontvangen door bedrijven en 
is er binnen de bedrijven meer aandacht voor de thema’s die 
centraal staan in de campagnes. Dit is bijvoorbeeld te zien bij het 
thema ‘ageing’.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 
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https://www.inspectie-publicaties.nl/inspectiefocus/
https://magazines.rivm.nl/magazine-omgevingsveiligheid/2018/07/magazine-omgevingsveiligheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/09/rapport-staat-van-de-veiligheid-majeure-risicobedrijven-2017
https://brzoplus.nl/publish/pages/147834/brzo_monitor_2017_definitief_22_mei_2018.pdf
https://brzoplus.nl/publish/pages/147834/brzo_monitor_2017_definitief_22_mei_2018.pdf
https://brzoplus.nl/publish/pages/147834/brzo_monitor_2017_definitief_22_mei_2018.pdf
https://brzoplus.nl/publish/pages/147834/brzo_monitor_2017_definitief_22_mei_2018.pdf
https://brzoplus.nl/publish/pages/147834/brzo_monitor_2017_definitief_22_mei_2018.pdf
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Buddy-systeem 

Omschrijving 
 
Bedrijven worden aan elkaar gekoppeld en helpen elkaar bij de 
bedrijfsvoering. Het instrument heeft verschillende 
verschijningsvormen. Bedrijven kunnen, bijvoorbeeld, bij elkaar in 
de keuken kijken door mee te lopen in de uitvoeringspraktijk. Ook 
gaan managers met elkaar om tafel om te bespreken hoe wet- en 
regelgeving geïmplementeerd worden (technisch). Ook kan het 
koppelen van bedrijven leiden tot intervisie, waarbij bedrijven 
elkaar adviseren op het gebied van veiligheidsthematiek.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Kennis vergroten/delen  

Toepassing  
 
De branchevereniging past het instrument niet toe bij een specifieke 
doelgroep. Toezichthouders zetten het instrument met name (maar 
nog niet structureel) in bij achterblijvende Brzo-bedrijven die het 
gewenste gedrag niet kunnen vertonen of niet weten wat het 
gewenste gedrag is. Vaak gaat het om implementeren van wet- en 
regelgeving, waar het ene bedrijf beter in slaagt dan het andere.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden andere bedrijven 
betrokken. Essentieel is de medewerking van gekoppelde bedrijven. 
In geval een minder presterend bedrijf door een toezichthouder 
wordt gekoppeld aan een beter presterend bedrijf, vraagt een 
toezichthouder vooraf toestemming aan het beter presterende 
bedrijf.  
 
Het is niet bekend of de inzet van het instrument bijdraagt aan het 
gewenste gedrag. Wel peilen toezichthouders of bedrijven 
daadwerkelijk contact met elkaar leggen. Dat lijkt vaak wel het 
geval.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
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Panelreflectie  

door of met  

branche 



Buddy-systeem 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Het instrument wordt kansrijker ingeschat naarmate de rol van de brancheorganisatie groter wordt. Bij voorkeur wordt het instrument 
geïnitieerd vanuit de brancheorganisatie. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om van elkaar te leren. Wanneer dit instrument niet effectief is, 
zijn er geen nadelige effecten in termen van gedragsbeïnvloeding te verwachten (baadt het niet, schaadt het niet). De bereidheid (of het 
ontbreken daarvan) om aan een buddy-systeem mee te werken, zegt ook al iets over de houding van het bedrijf.  
 
 

door of met  

branche 



Kennismaking nieuw management 
Bij wisseling van het management, wordt een kennismaking georganiseerd tussen de inspecteur/coördinator van de toezichthouder en het 
nieuwe management. Het doel is uitwisselen van wederzijdse verwachtingen. 
 
Bedrijven jaarlijks informeren over toezichtstrategie 
Tijdens  een regionale bijeenkomst worden bedrijven geïnformeerd door de toezichthouder(s) over de toezichtstrategie en de onderwerpen die 
dat jaar nader bekeken zullen worden. Doel is informeren maar ook zelfreflectie bij bedrijven stimuleren.  
 
Vaker handreiking problematische inspectiethema’s 
Het instrument wordt al toegepast (zie themagerichte informatiecampagne), maar zou vaker toegepast kunnen worden.  
 
Leren van incidenten (‘Levi’)  dag herintroduceren 
Op deze dag presenteren toezichthouders, eventueel samen met bedrijven, lessen van recente incidenten. Dat kunnen nationale maar ook 
internationale incidenten zijn. In een aantal regio’s worden al ‘Levi’s’ georganiseerd.  
 
 

Aanbevelingen stakeholders 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  
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Database veiligheidsinterventies 
Maak een database met effectieve veiligheidsinterventies (i.s.m. RIVM) op basis van de feitelijke veiligheidsrisico’s. Er is veel meer kennis die 
gedeeld kan worden met bedrijven en die het makkelijker maakt om meer veiligheid te creëren.  
 
Stage toezichthouder – bedrijf 
Om bewustwording en begrip te creëren is het niet alleen nuttig dat inspecteurs bij een bedrijf meelopen, maar ook andersom; iemand vanuit 
het bedrijfsleven loopt mee bij een toezichthouder. Zo kan men van elkaar leren, zich (beter) inleven in de ‘ander’. Dat kan op het niveau van het 
management, maar ook lager (operators die meelopen met een inspecteur).  
 
 
 

Aanbevelingen wetenschappers 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 
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Inspectie-samenvattingen en  

lijst met overtreders publiceren 

 

 
Omschrijving 
 
Overheidsinstanties (bevoegde gezagen) zijn verplicht om 
samenvattingen van inspectieresultaten te publiceren (o.a. 
overtredingen en conclusies). De samenvatting moet begrijpelijk zijn 
voor de burger. 
 
Enkele stakeholders bieden bedrijven de mogelijkheid om  bij de 
samenvatting een verwijzing naar de website van het bedrijf  
op te nemen. Op de website kunnen ze, bijvoorbeeld, de opvolging 
van de bevindingen vermelden. 
 
Vanuit BRZO+ wordt daarnaast in 2019 voor het eerst een lijst 
gepubliceerd waarin overtredende Brzo-bedrijven worden 
genoemd. De lijst wordt gemaakt op basis van de openbare 
inspectiesamenvattingen. De lijst is bedoeld om de burger te 
informeren en draagt bij aan de legitimering van het toezicht.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Openbaarmaking 

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij alle Brzo-bedrijven die 
geïnspecteerd zijn. Een bedrijf kan bezwaar maken tegen de 
openbaarmaking. Dan beslist een rechter of de samenvatting 
openbaar gemaakt mag worden.  
 
Een beperkt aantal bedrijven verzoekt de stakeholder een verwijzing 
te plaatsen naar de eigen website, waar de lezer vervolgens 
geïnformeerd wordt over de opvolging van de bevindingen.  
 
Het effect van het instrument is discutabel. De samenvattingen zijn 
bedoeld om de burger te informeren. In praktijk blijkt dat vooral 
toezichthouders, andere bedrijven en het geïnspecteerde bedrijf de 
digitale samenvattingen lezen.  
 
Zienswijzen die ingediend worden, gaan meestal in op de 
bevindingen. De inhoud kan echter niet bediscussieerd worden met 
een zienswijze.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 
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door of met  
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Inspectie-samenvattingen en lijst met overtreders publiceren 

 

 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Dit instrument blijkt effectiever bij grote bedrijven, maar is alleen effectief als bedrijven met naam en toenaam worden genoemd. Het is van 
belang tevens te beschrijven wat de morele context is (het beschrijven van het ongewenste, maar ook het gewenste gedrag). Er moet ook een 
handelingsperspectief geboden worden. Bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om uit de ‘shaming’ te kunnen komen. Zo moet bijvoorbeeld 
(vooraf) duidelijk zijn wanneer bedrijven onder verscherpt toezicht kunnen komen te staan, maar dus ook onder welke voorwaarden het 
verscherpt toezicht weer overgaat in reguliertoezicht. Het is niet waarschijnlijk dat dit instrument leidt tot een intrinsieke prikkel om het 
gewenste gedrag te vertonen. De gevolgen van het instrument kunnen aanzienlijk zijn (bijvoorbeeld faillissement). Daarom moet het instrument 
weloverwogen worden ingezet.  
 
 

door of met  

branche 
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Dwangsommen publiceren 

 

Omschrijving 
 
Een enkele toezichthoudende instantie publiceert onherroepelijke 
dwangsommen. Met het publiceren van de dwangsommen wordt de 
burger geïnformeerd. Dit draagt tevens bij aan de legitimering van 
het toezicht.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Openbaarmaking 
 

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij Brzo-bedrijven die een dwangsom 
opgelegd hebben gekregen. Een bedrijf kan bezwaar maken tegen 
de openbaarmaking.  
 
Het effect van het instrument is discutabel. De publicaties zijn 
bedoeld om de burger te informeren. In praktijk is het voorgekomen 
dat een bedrijf, om te voorkomen dat de dwangsom werd 
gepubliceerd, de situatie versneld heeft hersteld.  
 
Het aantal dwangsommen dat wordt opgelegd is relatief gezien 
beperkt. Daarom is het lastig om te bepalen hoe effectief het 
instrument is.  
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Berichtgeving over strafrechtelijke afdoening 

Omschrijving 
 
Wanneer een schikking wordt getroffen met een bedrijf, als  
uitkomst van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek en vervolging, 
wordt een persbericht uitgebracht waarin de schikking wordt 
genoemd.  
 
Met het publiceren van berichten over schikkingen wordt de burger 
geïnformeerd. Dit draagt tevens bij aan de legitimering van 
strafrechtelijke procedures.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Openbaarmaking 
- Bestraffen van ongewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij Brzo-bedrijven die een schikking 
hebben getroffen met het Openbaar Ministerie. Het instrument 
wordt enkel ingezet bij ernstige overtredingen.  
 
Soms publiceert het OM enkel de eis in rechtszaken met ernstige 
overtredingen. Het is niet bekend wat de beoogde werking is van 
deze publicatie.  
 
Het aantal publicaties is, relatief gezien, beperkt. Daarom is het 
lastig om te bepalen hoe effectief het instrument is.  
 
 
 
 
 
 
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Berichtgeving over strafrechtelijke afdoening 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Er wordt getwijfeld aan de effectiviteit van dit instrument als het gaat om gedragsbeïnvloeding. Het zou een afschrikwekkende werking kunnen 
hebben bij andere bedrijven. Het instrument zou dan niet incidenteel ingezet moeten worden maar bij alle schikkingen met Brzo-bedrijven.  
Daarnaast wordt een kanttekening geplaatst bij het treffen van een schikking als instrument. Doordat er een beperkt aantal zaken bij de rechter 
wordt aangebracht, ontstaat er geen jurisprudentie. Ook kan het voor de samenleving meer op een zakelijke transactie (het afkopen van een 
schuld) lijken, dan op een instrument dat een bestraffende werking zou moeten hebben. 
 
 
 

door of met  

branche 
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Toezichtdossier op website van stakeholder 

Omschrijving 
 
Een enkele (toezichthoudende) stakeholder publiceert het toezicht- 
en handhavingsdossier van bedrijven die veel overlast veroorzaken 
en/of aanhoudend overtredingen plegen. Het dossier wordt 
gepubliceerd op de openbare website van de stakeholder.  
 
Het instrument wordt met name ingezet om burgers te informeren 
over de handelingen van de stakeholder. Dit is vooral van belang bij 
dossiers waarbij de betrokkenheid van burgers groot is.  
 
OMN zet het instrument in om openbaar te maken dat een bedrijf in 
beeld is bij de stakeholder. 
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Openbaarmaking 
- Naming & shaming (als neveneffect) 

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij achterblijvende Brzo-bedrijven die 
aanhoudend overtredingen plegen en/of aanhoudend overlast 
veroorzaken.   
 
Het effect van het instrument is tweeledig. Enerzijds worden 
burgers geïnformeerd over lopende zaken. Bij meldingen van 
burgers kunnen zij voor meer informatie over een situatie op de 
website van de stakeholder terecht. In praktijk blijkt echter ook dat 
bedrijven liever geen openbaar toezicht- en handhavingsdossier op 
de website van de stakeholder hebben staan. Of dit een stimulans is 
om het gewenste gedrag uit te voeren, is niet uitvoerig onderzocht.  
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Goede en slechte presteerders in jaarverslag stakeholder 

Omschrijving 
 
Een enkele stakeholder noemt een bedrijf met naam en toenaam in 
het jaarverslag, bijvoorbeeld in het voorwoord of het verslag zelf. 
Slechte presteerders worden zo uitgelicht, maar ook bedrijven die 
zich welwillend opstellen en/of een proactieve houding hebben, 
worden genoemd.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Openbaarmaking 
- Naming, shaming & faming  

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij Brzo-bedrijven die goed presteren 
en/of zich welwillend opstellen of bij achterblijvende Brzo-bedrijven 
die niet het gewenste gedrag niet willen vertonen.  
 
Het effect van het instrument is niet eenduidig. Bedrijven vinden het 
niet prettig om met naam en toenaam, op negatieve wijze, in een 
openbaar jaarverslag te worden genoemd. Of dit een stimulans is 
om gewenst gedrag te gaan vertonen is niet bekend.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Informeren van (inter-)nationaal hoofdkantoor 

Omschrijving 
 
Indien het hoofdkantoor van een bedrijf zich in een ander land dan 
Nederland bevindt of in een andere regio, en het vermoeden 
bestaat dat deze geen kennis heeft van het gedrag (overtredingen) 
van een vestiging in Nederland, wordt deze per brief op de hoogte 
gebracht. Het hoofdkantoor wordt op deze wijze in de gelegenheid 
gesteld te reageren op (ongewenst) gedrag van nevenvestiging(en).  
 
Het informeren gaat doorgaans per brief of elektronische post.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Beroep op (moreel) besef 
- Zelfsturing/reflectie 
- Bestraffen van ongewenst gedrag 

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij achterblijvende Brzo-bedrijven die 
het gewenste gedrag niet kunnen of niet willen vertonen. Het 
instrument heeft een indirecte beïnvloedingsrichting (via derden).  
 
Het instrument is vooral effectief gebleken bij hoofdkantoren die 
gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Kantoren daar lijken juridische 
procedures liever te willen vermijden.  
 
De vestigingsplaats van het hoofdkantoor is dus van invloed op de 
effectiviteit van het instrument. Daarnaast speelt ook de 
houding/visie van het (internationale) management en de 
heersende cultuur een grote rol.  
 
Het instrument vraagt een beperkte inzet qua tijd van de 
stakeholder, mits het moederbedrijf bekend is.  
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Informeren van (inter-)nationaal hoofdkantoor 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Vanuit het toezicht is het lastig om te bepalen waar een hoofdkantoor wel of niet van op de hoogte is. Van bestuurlijke boetes zijn buitenlandse 
hoofdkantoren vaak al op de hoogte. Het instrument is vermoedelijk effectiever bij bedrijven met Amerikaanse en Russische hoofdkantoren. 
Daarnaast zijn er landen waar juridische procedures worden geschuwd, maar de inhoud minder relevant is (bijvoorbeeld Saoedi-Arabië).  
 

door of met  

branche 
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Bevindingenbrief naar meerdere ontvangers 

Omschrijving 
 
Inspectiebevindingen worden per brief ook ter kennisname gestuurd 
naar andere ontvangers dan het betreffende bedrijf.  
 
Behalve naar het moederbedrijf (zie instrument), worden 
bevindingenbrief gestuurd naar het OM of andere 
toezichthoudende instanties.  
 
Andere partijen op de hoogte brengen van de bevindingen draagt bij 
aan de samenwerking. Daarnaast kan het voor bedrijven een 
stimulans zijn om (negatieve) inspectiebevindingen sneller op te 
volgen als deze bekend zijn bij meerdere stakeholders.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag  
- Zelfsturing/reflectie 

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij achterblijvende Brzo-bedrijven die 
het gewenste gedrag niet willen vertonen. Het instrument vraagt 
een beperkte inzet qua tijd van de stakeholder.  
 
Het effect van het instrument is niet bekend.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Bevindingenbrief naar meerdere ontvangers 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Dit wordt met name effectief geacht om de samenwerking tussen verschillende stakeholders te verbeteren en om te monitoren in welke 
domeinen een bedrijf de regels overtreedt. Eventueel kan vervolgens een gezamenlijk (handhavings-)traject gestart worden. Daarbij wordt de 
kanttekening gemaakt dat straffen met leedtoevoeging als doel (‘echte’ straffen) effectiever is bij de ‘echte’ achterblijvers (niet-willers).  
 
 

door of met  

branche 
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Bestuurder (media-) strategisch inzetten 

Omschrijving 
 
Bij een complexe bestuurlijke situatie (bv. bij een bedrijf waarbij de 
overheid aandeelhouder is) wordt de gemeentelijke/provinciale 
bestuurder doelgericht geïnformeerd om bestuurlijke druk op het 
bedrijf te kunnen uitoefenen. 
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Beroep op (moreel) besef 
- Bestraffen van ongewenst gedrag 

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij achterblijvende Brzo-bedrijven die 
het gewenste gedrag  niet willen vertonen. Het instrument heeft 
een indirecte beïnvloedingsrichting (via derden). In dit geval wordt 
geprobeerd het gedrag van het bedrijf te beïnvloeden via de 
bestuurder.  
 
De effectiviteit van het instrument is moeilijk te meten. In situaties 
waar het instrument tot op heden is ingezet, kwam het bedrijf wel in 
beweging. Dat lijkt eerder te gebeuren wanneer het informeren van 
de bestuurder gepaard gaat met (veel) media-aandacht.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Publiceren van sectordocument 

Omschrijving 
 
De ontwikkelingen van de sector in relatie tot het toezicht en trends 
worden beschreven in een sectordocument. Het document, dat 
geen namen van bedrijven bevat, wordt gepubliceerd.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Openbaarmaking 
- Zelfsturing/reflectie 

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij Brzo-bedrijven, als onderdeel van 
de olie- en gasbedrijven).  
 
Het instrument is in voorbereiding. Effecten zijn dan ook (nog) niet 
bekend.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 



Totaalbeeld prestaties Brzo-bedrijven publiceren  
Om een evenwichtiger beeld van een bedrijf te creëren, worden naast de prestaties op Brzo ook de Wabo (en wellicht ook andere zoals 
Waterwet) prestaties openbaar gemaakt. 
 
Landelijke (of regionale) ranking delen met bedrijven 
Bedrijven zijn erg competitief. Door de ranking bekend te maken kan dit zelfreflectie bevorderen. Voorwaarde daarbij is dat voor bedrijven 
inzichtelijk is hoe die ranking  tot stand komt. Daarnaast kan het tot ‘naming of faming’ leiden waardoor druk van stakeholders (in de keten of 
vanuit hoofdkantoor) of het publiek kan leiden tot betere prestaties.  
 
 

Aanbevelingen stakeholders 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Veiligheidscultuurbeoordeling 

Omschrijving 
 
De beoordeling kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: 
- Onderzoekers houden interviews tijdens de Brzo-inspectie. Het 

doel van de beoordeling is inschatten in hoeverre het bedrijf 
bezig is met veiligheidscultuur in relatie tot de procesveiligheid. 
Vervolgens wordt het bedrijf gecategoriseerd als startend, 
uitvoerend of evaluerend. Bedrijven doen vrijwillig mee, maar 
medewerking kan ook gevorderd worden (is nog niet nodig 
geweest). De beoordeling duurt 2 dagen.  

- Een meerdaagse beoordeling, met eenzelfde opzet wordt in de 
regio Rijnmond uitgevoerd door TNO. Er wordt beoordeeld aan 
de hand van 14 dimensies die te samen veiligheidscultuur 
omvatten.  

- In andere regio’s (OMWB) wordt een dergelijke beoordeling 
gedaan door inspecteurs zelf (zowel aangekondigde als 
onaangekondigde interviews). Voor de te stellen vragen wordt 
gebruikt gemaakt van de SAQ van Veiligheid Voorop.  

 
Het instrument heeft als  doel: 
- Zelfsturing/reflectie 

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij geselecteerde Brzo-
bedrijven (waaronder achterblijvende Brzo-bedrijven).  Resultaten 
worden gedeeld met het bedrijf. Een algemene samenvatting (van 
beoordelingen van alle bedrijven) wordt wel openbaar. Daarnaast 
koppelt een enkele stakeholder de bevindingen terug in GIR.  In de 
regio Rijnmond zijn de resultaten besproken in een gesprek tussen 
managers van het bedrijf en het bevoegd gezag (manager OD, 
expert veiligheid en gedragsdeskundige).  
 
De duur van de beoordeling varieert van 1 dag tot meerdere dagen.  
 
Nog niet in alle regio’s is een herbeoordeling gedaan. In de regio 
Rijnmond laat de helft van de in 2012 beoordeelde bedrijven een 
verbetering zien, waarbij de grootste vooruitgang is te zien bij 
opslagbedrijven.  
 
Heldere communicatie over het doel en de opzet van het 
instrument, de houding van het management, de mate van 
bekendheid met  het resultaat bij het management, de mate van 
(maatschappelijke) aandacht voor het thema veiligheidscultuur en 
de verplichte kwantificatie bij het eindresultaat, zijn bepalend voor 
de effectiviteit van instrument. Het resultaat kan daarnaast worden 
beïnvloed door de aan-/afwezigheid van een toezichthouder. 
 
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Veiligheidscultuurbeoordeling 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Dit instrument kan effectief zijn als het gaat om gedragsbeïnvloeding. Beoordelingen waarbij bedrijven gerankt worden en kunnen opklimmen of 
kunnen dalen, zetten bedrijven aan tot gedragsverandering. Of die verandering ook leidt tot een betere veiligheid is echter de vraag. Bedrijven 
zullen met name hun best doen om hoog in een ranking te staan. Belangrijk is dat de cultuur met voldoende diepgang wordt onderzocht en de 
resultaten uitvoerig teruggekoppeld worden aan het bedrijf (en niet enkel aan de inspecteurs). Ook wordt de suggestie gedaan om de 
veiligheidscultuur eerst te onderzoeken door middel van observaties, om vervolgens de vragenlijst(en) af te gaan. Een andere suggestie is om de 
onderzoeken door bedrijven zelf te laten doen (verplicht) en de resultaten te laten delen met stakeholders.  
 
 

door of met  

branche 
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Inschattingsinstrument veiligheidscultuur 

Omschrijving 
 
Inspecteurs vullen na afloop van de inspectie een vragenlijst in. 
Hiermee wordt een inschatting gemaakt van de veiligheidscultuur bij 
het bedrijf. De resultaten worden meegenomen in de (landelijke) 
ranking van Brzo-bedrijven.  
 
Enkele stakeholders gebruik de resultaten van het 
inschattingsinstrument tevens voor een risico-analyse.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Vaststellen van (on-)gewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet direct na de inspectie van Brzo-
bedrijven. De inspecteurs zijn verplicht om de inschatting te maken 
na iedere inspectie en registeren dit in GIR.  
 
Afhankelijk van hetgeen geïnspecteerd is, schatten zij de cultuur in 
voor dat onderdeel. De uitkomst wordt gebruikt voor een landelijke 
rangschikking van alle Brzo bedrijven.  
 
De landelijke ranking is vooralsnog voor intern gebruik. De 
resultaten worden niet gedeeld met bedrijven. Dit wordt echter wel 
overwogen vanuit BRZO+.  
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Inschattingsinstrument veiligheidscultuur 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Dit instrument heeft geen gedragsverandering bij bedrijven als doel. Het doel is risicogericht inspecteren. Wel kan het instrument bijdragen aan 
een gedragsverandering bij inspecteurs doordat zij op een andere manier naar veiligheid leren kijken. Op basis van het inschattingsinstrument 
wordt een ranking gemaakt. De ranking zou wel invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van bedrijven, mits deze met bedrijven wordt gedeeld. 
Het instrument zou effectiever ingezet kunnen worden voor risicogericht inspecteren als de inspecteurs een gezamenlijke inschatting, als 
inspectieteam, zouden geven (in plaats van ieder voor zich). Daarnaast zou onderzoek gedaan moeten worden naar wat de relatie tussen 
geconstateerde overtredingen en VBS-prestaties (eerder aangetoond door TNO) betekent voor toezicht. Ook longitudinaal onderzoek 
(onderzoek waarbij personen/bedrijven over een langere periode worden gevolgd) zou nieuwe inzichten kunnen opleveren.  
 
 

door of met  

branche 
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Enquête veiligheidsbeleving 

Omschrijving 
 
Om de veiligheidsbeleving te onderzoeken worden enquêtes 
afgenomen bij verschillende doelgroepen: 
 
- Werknemers worden met een enquête gevraagd naar 

veiligheidsbeïnvloedende factoren zoals training, werkdruk en 
aandacht voor veiligheid. De resultaten worden gedeeld met het 
bedrijf (SODM).  

- Omwonenden van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen 
worden gevraagd naar aspecten die van invloed zijn op de 
veiligheidsbeleving (voorbeeld).   

 
Het instrument heeft als  doel: 
- Zelfsturing/reflectie 

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij Brzo-bedrijven waarbij 
het vermoeden bestaat dat er een verbetering mogelijk is op het 
gebied van (veiligheids-)cultuur en waarbij bedrijven het gewenste 
gedrag niet kunnen vertonen, niet weten wat het gewenste gedrag 
is of hoe dit vertoond moet worden.  
 
Het instrument is incidenteel ingezet.  
 
Afhankelijk van het aantal respondenten kunnen enquêtes in één 
dag worden afgenomen (ter plaatse) of op ieder gewenst moment 
(online).  
 
Respondenten geven over het algemeen antwoord op de vragen, 
hoewel dat beïnvloed kan worden door de aan-/afwezigheid van 
een toezichthouder.  
 
Hoewel het directe effect van instrument lastig te onderzoeken is, 
leiden de resultaten van een dergelijke enquête wel tot meer 
bewustwording bij bedrijven (en toezichthouder). De houding/visie 
van het management speelt daarbij overigens wel een belangrijke 
rol.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 

https://www.rivm.nl/nieuws/veiligheidsbeleving-peilen-bij-omwonenden-van-chemische-industrie
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Self-assessment door bedrijven 

Omschrijving 
 
Een self-assessment questionaire (SAQ) wordt door zowel 
toezichthouders als de branche zelf ingezet. Een enkele 
toezichthouder zet de SAQ gezamenlijk met de brancheorganisatie 
in. Het doel is hetzelfde; bedrijven krijgen (meer) inzicht in hun 
(veiligheids-)cultuur.  
 
De SAQ is een set vragen over de mate van implementatie van het 
veiligheidsbeleid van het bedrijf, gericht op drie elementen: 
technische integriteit, managementsystemen en cultuur. Het 
resultaat van de SAQ geeft inzicht in de veiligheidsperformance en -
cultuur en geeft aan welke vervolgacties nodig zijn om de 
veiligheidsprestaties te verbeteren.  
 
De uitkomsten van de SAQs worden in een aantal branches actief 
uitgewisseld (peer-to-peer). De toezichthouder deelt de resultaten 
niet. Een enkele branche publiceert de resultaten van SAQs zelf.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Zelfsturing/reflectie 

Toepassing  
 
Het instrument wordt bij Brzo-bedrijven ingezet door 
brancheorganisatie of een initiatief vanuit de brancheorganisatie. 
Soms wordt daarbij samengewerkt met andere stakeholders (ISZW).  
 
De eerste SAQ die vanuit een toezichthouder wordt verstuurd, is 
gepland voor 2019. Het is nog niet bekend hoe effectief dit is.  
 
De SAQ van veiligheid voorop is hier  te vinden. Het is niet bekend 
hoe vaak de SAQ is gebruikt.  
 
Het instrument leidt over het algemeen tot meer bewustwording bij 
bedrijven, al is dit effect niet direct en enkel naar de inzet van het 
instrument te herleiden.  
 
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 

http://www.veiligheidvoorop.nu/instrumenten
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Onderzoek door gedragswetenschappers  

Omschrijving 
 
Gedragswetenschappers lopen mee in de dagelijkse uitvoering van 
het bedrijf. Zij onderzoeken of er aanknopingspunten zijn op 
gedragsaspecten, voor (een verbetering van) de veiligheid. Daarmee 
is het onderzoek een verdieping op de (eerder uitgevoerde) 
veiligheidscultuurbeoordeling en veiligheidscultuurmeting. 
 
De resultaten worden gedeeld met het bedrijf (detailniveau) en 
bevoegd gezag (generiek). 
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Zelfsturing/reflectie 
- Beroep doen op het (moreel) besef van het bedrijf 

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet willen of niet kunnen 
vertonen en waarbij het vermoeden bestaat dat de (veiligheids-) 
cultuur verbeterd kan worden.  
 
De inzet van het instrument en de resultaten die met het onderzoek 
bereikt worden, worden beïnvloed door de (open) houding van het 
bedrijf/management. Omdat het onderzoek niet binnen het 
klassieke toezichtskader valt, wordt een beroep gedaan op de 
vrijwilligheid van het bedrijf. Daarnaast is het van belang 
onafhankelijke onderzoekers in te zetten die geen toezichtstaak 
hebben. Omdat de resultaten met name het bedrijf moeten 
bewegen, wordt een gedetailleerd verslag enkel aan het bedrijf 
verstrekt.  
 
Afhankelijk van het aantal mee te lopen dagen, duurt de inzet van 
het instrument en de verwerking van de data één tot meerdere 
weken.  
 
Het instrument is vooralsnog enkel voorgesteld als onderdeel van 
verscherpt toezicht en is gepland voor 2019. Daarnaast zal een 
dergelijk onderzoek ook gaan plaatsvinden bij beter presterende 
Brzo-bedrijven. De effecten van het instrument zijn dan ook (nog) 
niet bekend.  
 
 
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Onderzoek door gedragswetenschappers  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Dit instrument zou effectief kunnen zijn, al is de kwaliteit en de onafhankelijkheid van gedragswetenschappers doorslaggevend. Daarnaast is de 
houding van het bedrijf van belang. Een ‘welwillende’ achterblijver werkt hier mogelijk aan mee, maar een ‘echte’ achterblijver wordt alsnog niet 
bereikt. Conclusies die uit een dergelijk onderzoek komen, moeten gekoppeld worden aan het (gewenste/ongewenste) gedrag en een mogelijk 
handelingsperspectief. Met het bedrijf moeten voorwaarden worden afgesproken over de vorm en verspreiding van resultaten.  
 
 

door of met  

branche 



Bedrijf presenteert veiligheidscultuur aan toezichthouder 
Laat bedrijven zelf een (veiligheids-)cultuuronderzoek uitvoeren en de resultaten ervan presenteren aan de toezichthouder.  
 
Resultaten inschattingsinstrument en beoordeling  veiligheidscultuur vergelijken 
De uitkomsten van verschillende cultuuronderzoeken met elkaar vergelijken om te kijken of het beeld van onafhankelijke onderzoekers  
overeenkomst met dat van inspecteurs.  
 
Inschattingsinstrument door inspectieteam gezamenlijk invullen 
Het inschattingsinstrument (dat na een inspectie door de afzonderlijke inspecteurs wordt ingevuld in GIR) gezamenlijk laten invullen door het 
inspectieteam. De inspectie is ook een gezamenlijk product.  
 
 

Aanbevelingen stakeholders 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 



(meer) Aandacht voor de wijze van besluitvorming 
Kijk tijdens cultuuronderzoek en/of inspecties naar de manier bedrijven beslissingen nemen en in welke mate veiligheid daarin een rol speelt. Dit 
zegt veel over hoe belangrijk een bedrijf veiligheid vindt en op welke manier het bedrijf gemotiveerd is om regels op dit gebied na te leven 
(intrinsiek/excentriek). 
 
‘Top’ loopt mee op werkvloer 
Laat het gehele management van het bedrijf (verplicht) meelopen op de werkvloer en laat managers daar tijdens een inspectie of 
veiligheidscultuuronderzoek over rapporteren. Zo komt de toezichthouder te weten of beslissingen op managementniveau ook op de werkvloer 
tot verandering(en) leiden.  
 
 
 

Aanbevelingen wetenschappers 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Managementgesprek 

Omschrijving 
 
Praktisch alle toezichthoudende organisaties zetten een gesprek 
tussen het bedrijf en een hooggeplaatste ambtenaar in, om een 
bedrijf in beweging te krijgen. De hooggeplaatste ambtenaar is een 
manager van het bevoegde gezag, maar in een enkel geval kan dit 
ook de directeur, Inspecteur-Generaal of Gedeputeerde zijn 
(afhankelijk van de problematiek). Het bedrijf wordt verzocht een of 
meerdere managers of bestuursleden af te vaardigen.  
 
Het managementgesprek wordt soms ook ‘op het matje roepen’ of 
‘bestuurlijk gesprek’ genoemd.  

 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag 
- Beroep doen op het (moreel) besef van het bedrijf 

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet kunnen vertonen, niet 
weten  wat het gewenste gedrag is en/of het gewenste gedrag niet 
willen vertonen. Van het laatste is het meest sprake. Sporadisch 
wordt een brancheorganisatie betrokken bij een gesprek. 
 
Het gesprek duurt vaak een of enkele uren, maar vraagt een goede 
voorbereiding.  
 
De effecten zijn wisselend. Een aantal toezichthoudende 
organisaties heeft de ervaring dat na een gesprek 
managementveranderingen bij het bedrijf worden doorgevoerd.  
 
Hoe effectief het instrument is, is afhankelijk van het vooraf bepalen 
van het doel van het gesprek, het type nalevingsprobleem, de 
houding/ visie van het management (met name die van de QHSE 
manager) en het gezag van vertegenwoordigers van het bevoegd 
gezag.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Managementgesprek 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Dit instrument wordt als effectief ingeschat als het gaat om gedragsbeïnvloeding, mits het bedrijf van enige goede wil is. Het is wel essentieel om 
het gesprek te voeren met het management van het bedrijf en niet met de juridische afdeling of advocaten van het bedrijf. Bij ‘echte’ 
achterblijvers (deviante bedrijven) werkt het instrument waarschijnlijk niet. Daar volgen managers elkaar over het algemeen in een redelijk snel 
tempo op. Het gesprek kan ook misbruikt worden om formele handhaving uit te stellen. Het niet aan willen gaan van een gesprek zegt ook iets 
over de houding van een bedrijf. Om het instrument effectief in te kunnen zetten is goede kennis van de doelgroep (het bedrijf) nodig.  
 
 

door of met  

branche 
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Periodiek ‘performance’ of voortgangsoverleg 

Omschrijving 
 
De periodieke gesprekken worden gevoerd in 2 vormen: 
 
1. ‘Performance’ gesprek: Bij minder goed presterende bedrijven 
wordt periodiek gesproken over de performance (naleving) van het 
bedrijf. Het gesprek vindt plaats tussen de directeur van het bedrijf 
en de directeur van het bevoegd gezag (eventueel aangevuld met 
een vertegenwoordiger van het Wabo bevoegd gezag). Soms wordt 
het gesprek in bredere setting getrokken en zijn ook managers van 
andere Brzo-inspectiepartners aanwezig (o.a. VR,  ISZW, Waterschap 
en RWS).  
 
2. Voortgangsgesprek/overleg (structureel/jaarlijks): Bij complexe 
Brzo-bedrijven voeren enkele stakeholders ook periodieke 
gesprekken, al is de toon van het gesprek inventariserend en 
informerend. Het gesprek gaat met name over de voortang van 
acties en ontwikkelingen bij bedrijven. Naar gelang de onderwerpen, 
sluiten ook hier toezichtspartners aan.  
De SODM voert met alle Brzo-bedrijven een jaargesprek, waarin 
wordt gesproken over ontwikkelingen aan de hand van een 
jaarwerkplan.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Beroep doen op het (moreel) besef van het bedrijf 
- Kennis vergroten/delen  (wederzijds) 

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende  en 
complexe Brzo-bedrijven (of  Brzo-industriecomplexen) die het 
gewenste gedrag niet kunnen vertonen, niet weten  wat het 
gewenste gedrag is, het gewenste gedrag niet willen vertonen of 
waarbij het van belang is ontwikkelingen te monitoren. Dit is een 
beperkte doelgroep.  
 
De SODM voert de gesprekken jaarlijks bij alle Brzo-bedrijven onder 
haar bevoegd gezag (7 locaties).  
 
Het instrument leidt tot meer bewustwording bij bedrijven, al is dit 
effect niet direct en enkel naar de inzet van het instrument te 
herleiden.  
 
De houding/visie van het management zijn van invloed op de 
effectiviteit van het instrument.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Vooroverleg nieuwe Brzo-bedrijven 

Omschrijving 
 
Nieuwe Brzo-bedrijven worden bij het bevoegd gezag uitgenodigd 
voor een introducerend gesprek (vooroverleg). Tijdens het gesprek 
wordt het bedrijf geïnformeerd over de landelijke 
handhavingsstrategie en de werkwijze van het bevoegd gezag. Ook 
de eisen van het Brzo komen vaak aan bod.  Het gesprek wordt 
gevoerd door een coördinator van het bevoegd gezag en een of 
meerder managers van het bedrijf.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Kennis vergroten/delen  
- Zelfsturing/reflectie 

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij nieuwe Brzo-bedrijven die mogelijk 
nog niet weten wat het gewenste gedrag is of hoe zij het gewenste 
gedrag vertonen. Met het vooroverleg wordt getracht te voorkomen 
dat bedrijven niet op de hoogte zijn van relevante wet- en 
regelgeving en de werkwijze van het Brzo.  
 
Het instrument leidt tot meer bewustwording bij bedrijven, al is dit 
effect niet direct en enkel naar de inzet van het instrument te 
herleiden.  
 
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Strafrechtelijke ‘waarschuwing’ 

Omschrijving 
 
Een strafrechtelijke waarschuwing wordt gegeven per brief of in een 
gesprek op managementniveau. De Officier van Justitie verstuurt de 
brief of voert het gesprek, soms in de aanwezigheid van 
toezichtpartners.  
 
Tijdens het gesprek wordt het (ongewenste) gedrag van een bedrijf 
benoemd. De mogelijk strafrechtelijke gevolgen van het gedrag 
worden tevens toegelicht.  
 
Door het bedrijf op deze manier te informeren, weet het bedrijf dat 
toezichthoudende en handhavende instanties informatie over het 
gedrag van het bedrijf met elkaar delen en verschillende instanties 
op de hoogte zijn van de gedragingen.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Beroep doen op het (moreel) besef van het bedrijf 

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet willen vertonen of soms niet 
kunnen vertonen of niet weten hoe het gewenste gedrag vertoond 
moet worden.  
 
De inzet van het instrument vergt een geringe (tijds-)investering.  
 
Het instrument leidt tot meer bewustwording bij bedrijven, al is dit 
effect niet direct en enkel naar de inzet van het instrument te 
herleiden. Het instrument wordt vooralsnog beperkt toegepast.  
 
De houding/visie van het management (met name van de QSE 
manager van het bedrijf) is van invloed op de effectiviteit van het 
instrument. Daarnaast moet het Openbaar Ministerie op de hoogte 
zijn van de overtreding(en). Deze moet dus actief geïnformeerd 
worden door toezichthoudende instanties.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Strafrechtelijke ‘waarschuwing’ 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Er wordt wisselend gedacht over de effectiviteit van dit instrument. Het is belangrijk om van te voren het doel van een strafrechtelijke 
waarschuwing te bepalen. Interactie tussen een bedrijf en een OvJ lijkt echter lastig, al denkt de nieuwe generatie OvJ’s meer buiten de klassieke 
(strafrechtelijke) kaders. Het is essentieel dat een OvJ voldoende expertise heeft of door stakeholders volledig geïnformeerd is. Als de 
waarschuwing wordt ingezet om te stimuleren dat bedrijven hun lerend vermogen aanspreken, kan het instrument effectief zijn (dwingend 
leren).  
 
 

door of met  

branche 
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Overleg tussen toezichthouder en branche 

Omschrijving 
 
Brancheorganisatie worden bij zaken betrokken om thema’s of 
problemen onder de aandacht te brengen van leden. Ook wordt de 
brancheorganisatie betrokken om kennisuitwisseling tussen hun 
leden te bevorderen.  
 
De brancheorganisatie wordt door ISZW ook betrokken in geval van 
minder goed presterende bedrijven. Zo proberen zij overeen te 
komen dat het lidmaatschap van het bedrijf wordt ontnomen indien 
het bedrijf slecht blijft presteren (niet het gewenste gedrag 
vertoont).  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Kennis vergroten/delen  
- Bestraffen van ongewenst gedrag 
- Zelfsturing/reflectie  

Toepassing  
 
Het instrument heeft met name invloed bij Brzo-bedrijven die 
aangesloten zijn bij een brancheorgansatie en die niet weten wat 
het gewenste gedrag is, hoe zij dit moeten vertonen of het 
gewenste gedrag niet kunnen vertonen.  
 
De beïnvloedingsrichting is indirect. Er worden derden ingezet 
(brancheorganisaties) om het gewenste gedrag bij bedrijven te 
bereiken.  
 
Het is niet bekend hoe effectief dit instrument is.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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(bijdragen aan) Branche initiatieven 

Omschrijving 
 
Brancheverenigingen organiseren periodiek masterclasses, 
congressen en veiligheidsdagen, waarbij diverse aan veiligheid 
gerelateerde onderwerpen onder de aandacht van leden worden 
gebracht (bijvoorbeeld de Masterclass Veiligheid Zuidoost). Naast 
sprekers vanuit het bedrijfsleven, worden ook geregeld 
overheidsinstanties uitgenodigd om een bijdrage te leveren en/of 
aanwezig te zijn bij dergelijke bijeenkomsten.  
 
Dit draagt bij aan een open gesprek tussen de aanwezigen. 
Daarnaast leren bedrijven ook van elkaar.  
 
Het instrument heeft als  doel: 

- Kennis vergroten/delen (wederzijds) 

- Creëren van wederzijds begrip  

Toepassing  
 
Het instrument wordt niet bij een specifiek deel van de Brzo-
bedrijven ingezet, maar bij Brzo-bedrijven die vertegenwoordigers 
afvaardigen naar dergelijke masterclasses.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden naast 
brancheorganisatie(s) ook verschillende stakeholders betrokken.  
 
Het instrument wordt incidenteel ingezet, tot een maximum van 
enkele keren per jaar.  
 
Het is niet bekend hoe effectief het instrument is.  
 
De houding/visie van de aanwezigen tijdens de masterclass, is 
bepalend voor de effectiviteit. Ontvankelijk zijn voor een open 
gesprek is een voorwaarde voor de inzet van het instrument.  
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Uitreiking van awards 

Omschrijving 
 
Er zijn verschillende awards die door de branche worden uitgereikt 
aan bedrijven met goede prestaties op het gebied van veiligheid, 
bijvoorbeeld:  
 
Ketenaward Veiligheid Voorop - Prijs die wordt toegekend aan de 
beste ketencoalitie die de nadruk legt op transparantie, de wil om 
samen te werken in de keten en het delen van kennis.  
 
Ketenaward VOMI - Combinatie prijs Safety eXperience award met 
beste veiligheids coalitie. Safety eXperience award wordt jaarlijks 
uitgereikt aan het bedrijf waar werknemers van dienstverleners de 
beste veiligheidsbeleving hebben. Deze wordt gecombineerd met de 
VV keten award. RIVM denkt mee met de uitvoering.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Naming & faming 
- Stimuleren/belonen van gewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij goed presterende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag vertonen, gedrag dat is gericht 
op het minimaliseren van veiligheidsrisico’s voor mens en milieu.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden ook andere 
stakeholders betrokken, zoals toezichthouders.  
 
De awards worden vaak jaarlijks uitgereikt.  
 
Het instrument leidt tot meer bewustwording bij bedrijven.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 

https://www.vomi.nl/category/veiligheidsactiviteiten/safety-experience-award/


Uitreiking van awards 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
De kans dat dit instrument bij het bedrijf dat de award ontvangt leidt tot gedragsverandering is niet groot, maar het stimuleert wel het goede 
gedrag. Andere bedrijven kunnen wel in beweging worden gebracht doordat zij ook in het bezit willen komen van een award. De award zou 
gericht moeten zijn op het belonen van een goed ingericht proces in plaats van op de output. Door het proces te belonen in plaats van een 
gewenste uitkomst, is er een grote kans op blijvend ‘goed’ gedrag. Daarnaast zou er gedacht kunnen worden aan verschillende awards met ieder 
een ander doel. Bijvoorbeeld een publieksprijs voor een bedrijf dat zijn best doet, maar nog niet altijd op goede weg is en een andersoortige prijs 
voor bedrijven die het altijd ‘goed’ doen.  
 
 

door of met  

branche 



ODRN ODNZKG OMWB ODGRO RUDZL DCMR ISZW VRR VRG SODM ZHP OMN OMR RWS WSHD RIVM VV 

Suggesties voor het onderwijscurriculum 

Omschrijving 
 
Vanuit de branche worden suggesties gedaan voor het curriculum 
van MBO, HBO en WO opleidingen. Voor de HBO opleiding 
Chemische Technologie is dit reeds gedaan. Voor de MBO en WO 
opleidingen is dit gepland in 2019-2021. Enerzijds hebben de 
suggesties betrekking op de opleidingen zelf (zowel bestaande als 
nieuw te ontwikkelen). Anderzijds worden suggesties gedaan voor 
competenties van studenten op het gebied van veiligheid 
procesveiligheid en gedragsveiligheid.  

 
Het instrument heeft als  doel: 
- Kennis vergroten/delen  

Toepassing  
 
Het instrument heeft betrekking op studenten, die mogelijk in de 
toekomst komen te werken bij Brzo-bedrijven. Daarmee is de 
beïnvloedingsrichting van het instrument indirect.  
 
Met het instrument wordt getracht een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van het onderwijs en daarmee de competenties van 
toekomstige werknemers van Brzo-bedrijven.  
 
Het ontwikkelen van een nieuwe curriculum kost veel tijd.  
 
In hoeverre het instrument effectief is, is nog niet bekend.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Deskundigheid bevorderen 

Omschrijving 
 
Brancheorganisaties doen op verschillende manieren aan 
vaardighedenontwikkeling bij (werknemers van) hun leden: 
- BRZO rijbewijs: Theoretisch vaardigheidsbewijs waarin 

basiskennis op het gebied van Brzo en leiderschap worden 
toegelicht en getoetst. Gericht op de eindverantwoordelijken van 
de Brzo-bedrijven.  

- Competentieprofielen voor verschillende type werknemers. 
- Leiders voor leiders: intervisie tussen leidinggevenden op het 

gebied van aansturen op veiligheid binnen het bedrijf.  
 
Ook andere stakeholders stimuleren de bevordering van 
deskundigheid bij bedrijven, bijvoorbeeld door intermediaire 
organisaties (zoals Brandweer Nederland) en het bedrijfsleven 
samen te brengen zodat ze van elkaar kunnen leren. Ook verwijzen 
stakeholders naar regionale bedrijfssamenwerkingsverbanden.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Kennis vergroten/delen  
- Zelfsturing/reflectie 

Toepassing  
 
Het instrument heeft met name invloed bij werknemers van Brzo-
bedrijven die aangesloten zijn bij een brancheorganisatie. 
 
De beïnvloedingsrichting is indirect. Door werknemers wordt 
getracht het gewenste gedrag bij bedrijven te bereiken.  
 
Het is niet bekend hoe effectief dit instrument is. De inzet van de 
instrumenten is gepland in de periode 2019-2021.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Formats voor contracten en VBS-elementen 

Omschrijving 
 
Door het aanbieden van formats wordt het voor bedrijven 
gemakkelijker om aandacht te besteden aan veiligheidsaspecten.  
 
Voorbeelden:  
- Modelcontract voor leveranciers aan Brzo-bedrijven, waarin 

veiligheid als specifiek element wordt genoemd.  
- Methodiek waardoor VBS systemen en daarmee de 

veiligheidsprestaties van bedrijven met elkaar te vergelijken zijn. 
Tevens wordt onderzocht welke uitwisselingsstandaarden tussen 
branche en vervolgens de sector beschikbaar zijn.  

 
Het instrument heeft als  doel: 
- Kennis vergroten/delen  
- Zelfsturing/reflectie  

Toepassing  
 
Het instrument heeft met name invloed bij Brzo-bedrijven die 
aangesloten zijn bij een brancheorganisatie. 
 
De beïnvloedingsrichting is zowel direct als indirect. Formats kunnen 
bedrijven helpen (meer) aandacht te besteden aan 
veiligheidsaspecten. Daarnaast worden derden (leveranciers) 
geattendeerd op veiligheidsaspecten.  
 
Het is niet bekend hoe effectief dit instrument is. De inzet van de 
instrumenten is gepland in de periode 2019-2021.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 



ODRN ODNZKG OMWB ODGRO RUDZL DCMR ISZW VRR VRG SODM ZHP OMN OMR RWS WSHD RIVM VV 

Betrokkenheid bij veiligheidsnetwerken 

Omschrijving 
 
De zes veiligheidsnetwerken in Nederland zijn gericht op het 
uitwisselen van kennis en ervaring. Bedrijven die nauw 
samenwerken met Brzo-bedrijven op het gebied van onder andere 
procesveiligheid (zoals contractors) kunnen ook lid worden van de 
netwerken. De netwerken overleggen periodiek (om de maand) met 
elkaar.  
 
De veiligheidsnetwerken hebben een thematisch opgestelde 
jaaragenda met gemeenschappelijke veiligheidsonderwerpen. In 
enkele regio’s is een toezichthouder tevens betrokken bij de 
veiligheidsnetwerken (ODGRO bij NPAL en SBE).   
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Kennis vergroten/delen  

Toepassing  
 
Het instrument heeft met name invloed bij Brzo-bedrijven en ARIE-
bedrijven die lid zijn van een van de 6 veiligheidsnetwerken.  
 
De beïnvloedingsrichting is zowel direct (het uitwisselen van kennis 
en ervaring) als indirect (jaaragenda). 
 
Het is niet bekend hoe effectief dit instrument is. De jaaragenda 
voor 2019 moet nog opgesteld worden.  
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Vertrouwensmeldpunt voor medewerkers van bedrijven 

Omschrijving 
 
De branche opent een vertrouwensmeldpunt waar werknemers 
vertrouwelijk kunnen melden dat de veiligheid in negatieve zin 
wordt beïnvloed door, of bij, de werkgever/opdrachtgever.  

 
Het instrument heeft als  doel: 
- Zelfsturing/reflectie  

Toepassing  
 
Het instrument heeft met name invloed bij Brzo-bedrijven die 
aangesloten zijn bij een brancheorganisatie. 
 
Het is nog niet bekend hoe effectief dit instrument is. De inzet en 
uitvoering ervan staan gepland voor 2019-2020.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 



Brancheorganisatie en toezichthouder stimuleren een leeromgeving voor bedrijven 
Een toezichthouder werkt samen met de branche om te stimuleren dat bedrijven van elkaar leren.  
 
Brancheorganisatie en toezichthouder stellen samen deskundigheidseisen operators op 
Een toezichthouder werkt samen met de branche om deskundigheidseisen voor operators op te stellen.  
 
Afspraken tussen toezichthouder en certificerende instanties  
Meer samenwerken met certificerende instellingen, zodat een certificering ingetrokken kan worden bij geconstateerde overtredingen. Het 
rapport met bevindingen van een inspecteur zou voor een certificerende instelling voldoende moeten zijn om in voorkomende gevallen een 
certificering in te trekken. 
 
Informeren verzekeringsmaatschappijen over naleving bedrijven 
Verzekeringsmaatschappijen informeren over overtredingen, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld om, bijvoorbeeld, een verzekering op te 
zeggen, een verzekeringsnemer te weigeren of de premie te verhogen. Dit wordt vooraf gecommuniceerd met bedrijven.  
 

Aanbevelingen stakeholders 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Variëren met frequentie en moment van inspectie 

Omschrijving 
 
Variatie in frequentie en moment van inspecties dragen bij aan een 
beter beeld op de dagelijkse omgang met procedures (in 
afwezigheid van managers). Ook wordt de pakkans vergroot.  
Inspecteurs komen vaker rechtstreeks in contact met operators. 
Inspecties kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd 
plaatsvinden. 
 
Het opvoeren van de frequentie kan ook voortkomen uit het 
zorgdossier of verscherpt toezicht.  
 
Frequentie en momentum worden bepaald: 
- Aan de hand van risicogestuurde criteria (ISZW) 
- Tijdens de planningsfase, onder voorbehoud (OMWB)  
- Door het inspectieteam (ODRN, ODNZKG) 
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Vaststellen van (on-)gewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij alle Brzo-bedrijven. 
Intensivering van het toezicht (hogere frequentie van inspecties of 
meer onaangekondigde inspecties) vindt met name plaats bij 
achterblijvende Brzo-bedrijven, die het gewenste gedrag niet 
kunnen vertonen, niet weten  wat het gewenste gedrag is of het 
gewenste gedrag niet willen vertonen.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden inspectiepartners 
betrokken. Afhankelijk van het aantal beschikbare uren, wordt het 
instrument toegepast gedurende het inspectiejaar of voor de duur 
van geïntensiveerd toezicht.  
 
Inspecteren buiten kantooruren draagt bij aan een hogere pakkans. 
De kans dat overtredingen worden geconstateerd is groter 
gebleken. Daarmee kunne n bedrijven eerder worden gestimuleerd 
dan wel  worden gedwongen, om het gewenste gedrag te vertonen 
en/of de overtreding ongedaan te maken.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Variëren met hersteltermijnen 

Omschrijving 
 
Bij meerdere overtredingen wordt gekeken naar het risico van de 
overtredingen in combinatie met de redelijkheid van 
(herstel)termijnen. Overtredingen met de grootste risico’s worden 
geprioriteerd. De hersteltermijnen kunnen daar op worden 
afgestemd. Dit is om het bedrijf voldoende gelegenheid te geven om 
de situatie te herstellen in plaats van overtredingen te (blijven) 
stapelen. Waar mogelijk worden de termijnen overlegd met het 
bedrijf. Dit gebeurt met name bij categorie 2 en 3 overtredingen 
(geen direct gevaar).   
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag 
- Zelfsturing/reflectie  

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet kunnen vertonen of niet 
weten  wat het gewenste gedrag is. Bij bedrijven die het gewenste 
gedrag niet willen vertonen is het instrument niet geschikt.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden inspectiepartners 
betrokken. 
 
Het instrument leidt ertoe dat overtredingen sneller ongedaan 
gemaakt worden, omdat de overtreding wordt ‘opgeknipt’.  
 
Het kennisniveau van het bedrijf/management is van invloed op de 
effectiviteit van het instrument. Op een bedrijf met (te) weinig 
kennis heeft het instrument niet veel effect.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Variëren met inspectie-onderwerpen en diepgang 

Omschrijving 
 
Inspectieonderwerpen worden gefaseerd geïnspecteerd. Zo kunnen 
nieuwe Brzo-bedrijven op andere thema’s geïnspecteerd worden 
dan bedrijven met (meer) ervaring (dit doen o.a. OMWB, ODRN, 
ODNZKG). Bij nieuwe bedrijven worden ook soms ‘tusseninspecties’ 
uitgevoerd. Verdiepende inspecties worden uitgevoerd, wanneer 
tijdens reguliere inspecties blijkt dat de tijd voor specifieke thema’s 
te beperkt is (o.a. OMWB, RUDZL).  
 
Veelal zijn de inspecties in eerste instantie gericht op het 
preventiebeleid en de beoordeling van risico’s. Vervolgens staat de 
uitwerking en de implementatie van beheerssystemen centraal. 
(ODRN, ODNZKG).  

 
Het instrument heeft als  doel: 
- Vaststellen van (on-)gewenst gedrag  
- Kennis vergroten/delen  
- Beroep doen op het (moreel) besef van het bedrijf 
- Zelfsturing/reflectie  

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet kunnen vertonen of niet 
weten  wat het gewenste gedrag is.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden toezichtspartners 
betrokken. Afhankelijk van (het aantal) betrokkenen en 
geconstateerde bevindingen, varieert de inzet van het instrument 
van enkele dagen tot enkele maanden.  
 
Bepalend voor de effectiviteit van het instrument is de mate van 
(veronderstelde) professionaliteit van het bedrijf. Ook de 
deskundigheid van inspecteurs speelt een grote rol.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Variëren met stijl en/of type inspecteur 

Omschrijving 
 
De houding van inspecteurs is van invloed op het gedrag van 
(medewerkers van) bedrijven. Afhankelijk van de welwillendheid 
van het bedrijf, beweegt een inspecteur mee waar het kan en is 
hard waar het moet. Een enkele toezichthoudende instantie heeft 
ook ‘repressieve’ toezichthouders, die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving op overtredingen.  
 
Het aantal inspecteurs dat een inspectie uitvoert kan variëren. Bij 
urgente en bestuurlijk gevoelige thematiek wordt een team van 
inspecteurs aangevuld met specialisten ingezet.  

 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag  
- Zelfsturing/reflectie 

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet kunnen vertonen, niet 
weten  wat het gewenste gedrag is of het gewenste gedrag niet 
willen vertonen.  
 
Het instrument wordt ingezet tijdens de inspectie (een of enkele 
dagen).  
 
Bepalend voor het effect van het instrument is de mate van 
professionaliteit van de inspecteur(s).  
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Variëren met stijl en/of type inspecteur 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Dit instrument kan effectief zijn, indien op de juiste manier toegepast. Uit onderzoek blijkt dat het voor inspecteurs lastig is om hun stijl af te 
stemmen op het bedrijf. Zij moeten namelijk 1) een inschatting maken welke stijl bij het bedrijf past en 2) zich die stijl op de juiste manier 
aanmeten. Daar is veel kennis over het bedrijf voor nodig. Ook communicatieve vaardigheden zijn belangrijker. Een aanbeveling is om de 
inspecteurs intensief te begeleiden, bijvoorbeeld met periodieke intervisie.  
  
 
 
 

door of met  

branche 
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Effectief communiceren over inspectiebevindingen 

Omschrijving 
 
Om inspectiebevindingen goed te laten landen binnen een bedrijf, 
worden de bevindingen gedeeld met interne stakeholders van het 
bedrijf, bijvoorbeeld de OR. Daarmee wordt getracht de interne 
controle te beïnvloeden. Het management is, bij voorkeur, aanwezig 
tijdens de inspectie, zodat zij bevindingen zelf constateren. Bij de 
close-out van een inspectie is de aanwezigheid van de 
ondernemingsraad van het bedrijf gewenst/vereist. Daarnaast 
worden inspectiebevindingen zo concreet mogelijk gemaakt. Er 
wordt o.a. gewerkt met beeldmateriaal (foto’s) van de uitgevoerde 
inspectie.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Beroep doen op het (moreel) besef van het bedrijf 
- Zelfsturing/reflectie  
- Bestraffen van ongewenst gedrag 

 

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij alle Brzo-bedrijven 
waarbij tijdens een inspectie bevindingen worden gedaan die 
opvolging van het bedrijf behoeven.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden toezichtspartners 
betrokken.  
 
De close-out van een inspectie duurt een of enkele dagen.  
 
Het concretiseren van bevindingen leidt tot meer bewustwording bij 
bedrijven, al is dit effect niet direct en enkel naar de inzet van het 
instrument te herleiden. Het instrument heeft een positieve invloed 
op de interne controle van een bedrijf.  
 
De houding/visie van het management (met name van de QSE 
manager van het bedrijf) is van invloed op de effectiviteit van het 
instrument.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Accounthouderschap 

Omschrijving 
 
Bij accounthouderschap of ook wel concernbenadering wordt één 
van de toezichthoudende teams in een bepaalde regio leidend bij 
het toezicht bij alle vestigingen van een concern in het land. 
 
Accounthouderschap wordt door SODM ingezet om ervoor te 
zorgen dat de toezichthouder het benodigde van bedrijven weet en 
tussen bedrijven afstemt.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Vaststellen van (on-)gewenst gedrag  
- Kennis vergroten/delen  
- Rechtsgelijkheid  

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij alle Brzo-bedrijven die 
onderdeel zijn van een (groot) concern.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden toezichtspartners 
betrokken.  
 
Afhankelijk van (het aantal) betrokkenen en geconstateerde 
bevindingen, varieert de inzet van het instrument van enkele dagen 
tot enkele maanden (opvolging van bevindingen).  
 
Het is niet bekend hoe effectief het instrument, in vergelijking met 
de reguliere toezichtsmethode, is.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 



Inspecteren (en eventueel handhaven) als één overheid  
De inzet en werkwijze op elkaar afstemmen, voor zover inspecties niet gezamenlijk worden uitgevoerd. Optreden als één overheid levert een 
positieve bijdrage aan de effectiviteit van instrumenten. De waterschappen werken bijvoorbeeld met een app waarmee ze een gekozen aanpak 
kunnen voorleggen aan collega’s.  
 
Simuleren noodsituatie 
Tijdens de inspectie verzoeken om een noodsituatie te simuleren, om de adequaatheid van de reactie te kunnen bepalen. Het strikt volgen van 
uitvoerige procedures tijdens normaal bedrijf kan leiden tot bedrijfsblindheid en het niet adequaat kunnen inspelen op afwijkende situaties.   
 
Focus op outcome VBS systeem 
Er zou tijdens inspecties meer aandacht moeten gaan naar de outcome van een VBS-elementen, in plaats van de aan-/afwezigheid van een 
systeem.  
 
De samenwerking tussen inspecteurs en vergunningverleners versterken 
Hierdoor wordt er vanuit een toezichthouder als één overheid gecommuniceerd met het bedrijf. De samenwerking kan, onder andere, versterkt 
worden door structureel samen te werken bij de dagelijkse werkzaamheden. Dit draagt ook bij aan het actueel houden van de vergunning.  
 
Bedrijven informeren over opzet van de landelijke ranking 
Voor bedrijven moet het duidelijk zijn hoe toezichthouders tot ranking komen.  
 
Dialoog tussen overheid en bedrijven organiseren  
Overheid en bedrijven zijn in georganiseerde sessies vrij om problemen buiten juridische kaders met elkaar te bespreken. Bedrijven kunnen niet 
afgerekend worden op wat ze inbrengen. Een voorbeeld is het NPAL initiatief met dialoog met de overheid.   
 
 
 
 
 
 

Aanbevelingen stakeholders 

 

 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 



Trajectcontrole  
Er wordt aangekondigd dat in een periode (bijvoorbeeld in een specifiek kwartaal) een inspectie plaatsvindt zonder dat de exacte datum bekend 
wordt gemaakt. Het doel is om bedrijven voor langere tijd scherp te houden en hen over een langere periode te stimuleren zich aan wet- en 
regelgeving te houden. De inspectie die vervolgens plaatsvindt, is geen administratieve controle, maar zoomt in op de werkelijke uitkomst van 
beschreven procedures.  
 
Evidence based inspecties 
Op basis van o.a. GIR kan meer longitudinaal en wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. De inzichten die daarmee worden verkregen 
kunnen risicogestuurd toezicht een impuls geven. Ook zouden deze inzichten met de buitenwereld gedeeld kunnen worden zodat duidelijk 
wordt dat inspecties plaatsvinden op basis van inzichten en data. Belangrijk is wel dat de informatie vertaald wordt naar de praktijk. Leer 
inspecteurs om te gaan met (nieuwe) inzichten.  
 
‘Relatiemanagement’ als inspectieonderwerp 
De manier waarop bedrijven met elkaar, maar ook met hun buren en buurbedrijven samenwerken en omgaan, zegt veel over de houding van 
een bedrijf. Ook in welke mate het bedrijf informatie deelt, zegt veel over de houding. Maak dit daarom onderdeel van de inspectie. Over de 
resultaten zou actief naar de buitenwereld gecommuniceerd kunnen worden.  
 
‘Security’ als inspectieonderwerp 
Inspectie zou (meer) moeten kijken naar ‘security’ ( beveiligen van vitale bedrijfstakken voor incidenten met terroristisch oogmerk) en de manier 
waarop het bedrijf omgaat met haar beveiliging. In een aantal landen is dit al onderdeel van de inspectie. Dit verbreedt de kijk op en het denken 
over veiligheid.  
 
 

Aanbevelingen wetenschappers 1/2 

 

 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Pagina 2 

door of met  

branche 



Laat de overtreder ‘extra’ inspecties zelf betalen 
De overheid financiert de basisinspecties. De extra inspecties worden bekostigd door het bedrijf zelf. Extra inspecties kunnen bijvoorbeeld 
worden gedaan op basis van de risicogrootte van het bedrijf (Seveso) of op basis van uitkomsten van eerdere inspecties (als er sprake is van een 
gebrekkige veiligheid). Noorwegen, België en het Verenigd Koninkrijk werken al met een dergelijk systeem.   
 
Benut specifieke expertise meer 
Zet de expertise die aanwezig is bij verschillende toezichthouder gericht in. Een Brzo-inspectie wordt, over het algemeen, al door meerdere 
inspecteurs uitgevoerd, maar hier zou nog meer uit te halen zijn. Kijk waar een dienst of inspecteur goed in is en zet dat gericht in.  
 
Informatie laten brengen i.p.v. halen 
Vergroot de verantwoordelijkheid van bedrijven door hen informatie te laten aanleveren die nu tijdens een inspectie bij het bedrijf wordt 
gehaald. Dit voorkomt problemen met informatie die snel verouderd en stimuleert bovendien een andere mindset bij bedrijven. Door kleine 
pilots met data-uitwisseling zou hier invulling aan gegeven kunnen worden. Wel zou gelet moeten worden op bewerkingen van de data door 
bedrijven die negatieve veiligheidsprestaties buiten beschouwing laten.  

Aanbevelingen wetenschappers 2/2 

 

 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Landelijke handhavingsstrategie 

Omschrijving 
 
De landelijke handhavingsstrategie wordt bij aanvang altijd gevolgd 
(standaardaanpak). Afhankelijk van de houding van het bedrijf kan 
sneller richting een voornemen tot een last onder dwangsom 
worden gegaan. De stap van aanschrijving wordt dan overgeslagen. 
Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding wordt het strafrecht 
ingezet (OMWB, RUDZL).  
Voor arbeidsomstandigheden ligt de aanpak vast in wet- en 
regelgeving en is de landelijke handhavingsstrategie niet van 
toepassing.  
 
Een aantal stakeholders heeft een eigen strategie, die in 
overeenstemming is met de LHS:  
- Handhavingsbeleid van de VRR (geldt voor zowel Brzo- als 

bedrijfsbrandweerplichtige bedrijven) 
- DCMR hanteert voor de overtredingen op basis van de Wabo de 

DCMR Sanctiestrategie 
- Het handhavingsbeleid van WSHD (geldt voor Brzo-bedrijven met 

een watervergunning) 
  
Het instrument heeft als  doel: 
- Vaststellen van (on-)gewenst gedrag  
- Bestraffen van ongewenst gedrag  
- Kennis vergroten/delen  
- Beroep doen op het (moreel) besef van het bedrijf 

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij alle Brzo-bedrijven die 
geïnspecteerd worden.  Bij de toepassing van het instrument 
worden inspectiepartners betrokken.  
 
Afhankelijk van (het aantal) betrokkenen en geconstateerde 
bevindingen, varieert de inzet van het instrument van enkele dagen 
tot enkele jaren.  
 
Hoe effectief het instrument is hangt van veel (verschillende) 
factoren af. Bij een bedrijf dat geconstateerde overtredingen wel 
wil, maar niet kan opvolgen, kan het ontmoedigend werken om de 
LHS strikt te volgen. 
 
De effectiviteit van het instrument is daarnaast afhankelijk van de 
houding/visie van het management (met name van de QSE manager 
van het bedrijf) en de mate van afstemming tussen regionale 
inspectiepartners. 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 

https://brzoplus.nl/brzo/producten-brzo/handreiking/
https://vr-rr.nl/over/rc/iv/
https://vr-rr.nl/over/rc/iv/
https://www.dcmr.nl/onderwerpen/sanctiestrategie.html
https://www.dcmr.nl/onderwerpen/sanctiestrategie.html
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/handhaving/landelijke/introductie/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/handhaving/landelijke/introductie/


Landelijke handhavingsstrategie 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Het is lastig om te stellen dat de LHS leidt tot gedragsverandering. Het is dan essentieel om te benoemen wat het gewenste gedrag (voldoen aan 
wet- en regelgeving of veiligheid) en om te definiëren wat een ‘achterblijver’ is. Ook zouden de verschillende niveaus van gedrag beter 
gedefinieerd kunnen worden. Een matrix is een goed middel om een indeling te maken (meerdimensionaal).  
 
Kanttekeningen worden geplaatst bij de mate van differentiatie die mogelijk is met een LHS. Een strategie zou meer situationeel moeten zijn en 
de vraag is of er dan nog wel een LHS nodig is. De verschillen tussen regio’s zijn groot. Economische belangen (werkgelegenheid, en dus ook 
gezondheid) spelen in enkele regio’s een grote rol. Toch wordt een basisstrategie wel wenselijk geacht. Deze heeft immers rechtsgelijkheid en 
strafzekerheid tot doel. De LHS moet dan wel door alle regio’s eenduidig gebruikt worden.  
 
 
 

door of met  

branche 
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Exploitatieverbod en stillegging 

Omschrijving 
 
Het bedrijf kan bij tegenvallende, maar niet-urgente 
veiligheidsprestaties, een exploitatieverbod krijgen op grond van 
artikel 6 lid 1 Arbowet. Het exploitatieverbod is een stillegging van 
de bedrijfsvoering door de drijver. Het verbod is een 
voorwaardelijke sanctie. Bij niet voldoen aan de voorwaarden kan 
bestuursdwang worden toegepast. 
 
Indien er wel onmiddellijke dreiging is, kan worden overgegaan tot 
stillegging op grond van artikel 28 Arbowet.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet willen vertonen.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden inspectiepartners 
betrokken. 
 
Het instrument is in veel gevallen effectief. Het wordt een bedrijf 
onmogelijk gemaakt om ongewenste gedrag vertonen. Het 
instrument wordt gezien als een hard onderdeel van de 
handhavingsstrategie.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Exploitatieverbod en stillegging 

Bevel niet in werking stellen of houden  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
De dreiging die van deze instrumenten uitgaat, wordt als effectiever ingeschat dan het daadwerkelijk inzetten van het instrument. Het dient dan 
wel incidenteel te worden toegepast om de afschrikwekkende werking te behouden. Er wordt echter geen langdurige gedragsverandering 
verwacht door de inzet van de instrumenten. De betrokkenheid van andere stakeholders (toezichthouders) kan versterkend werken.  
 
 

door of met  

branche 
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Bevel niet in werking stellen of houden 

Omschrijving 
 
Op basis van art. 48 lid 2 Wet veiligheidsregio’s kan dit bevel worden 
opgelegd als de informatieverplichting wordt geschonden. Indien 
het bevel niet wordt gevolgd, wordt een last onder dwangsom 
opgelegd of bestuursdwang toepast. Tevens wordt proces-verbaal 
opgemaakt.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag 

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet willen vertonen.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden inspectiepartners 
betrokken. 
 
Het instrument is in veel gevallen effectief. Het wordt een bedrijf 
onmogelijk gemaakt om ongewenste gedrag vertonen. Het 
instrument wordt gezien als een hard onderdeel van de 
handhavingsstrategie.  Het instrument wordt echter vrijwel nooit 
toegepast.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Bestuursdwang toepassen 

Omschrijving 
 
Bestuursdwang wordt in principe onder een last opgelegd. Indien er 
acuut gevaar is kan bestuursdwang zonder voorafgaande last 
worden toegepast (spoedeisende bestuursdwang). Bestuursdwang 
wordt opgelegd op grond van artikel 122 Provinciewet, art. 125 
Gemeentewet of artikel 63 Wet veiligheidsregio’s.  
 
Diverse stakeholders beschikken over dit instrument, maar hebben 
het (nog) niet in hoeven zetten bij Brzo-bedrijven.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet willen vertonen.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden inspectiepartners 
betrokken. 
 
Het instrument is in veel gevallen effectief. Het wordt een bedrijf 
onmogelijk gemaakt om ongewenste gedrag vertonen. Het 
instrument wordt gezien als een hard onderdeel van de 
handhavingsstrategie.  Het instrument wordt beperkt toegepast.  
 
Een voorwaarde voor de inzet van het instrument is expertise bij de 
stakeholder (initiator van het instrument) in geval van complexe 
bedrijfssituaties. Het toepassen van bestuursdwang kan kosten voor 
de stakeholder met zich brengen. Ook draagt het toepassen van 
bestuursdwang niet per definitie bij aan de veiligheid van een 
situatie.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Verplichting tot (incident-)onderzoek 

Omschrijving 
 
Bij (ernstige) incidenten kan een bedrijf verplicht worden onderzoek 
te doen naar: 
 
- De oorzaak van een incident (op basis van art. 17 Wm). De 

conclusies moeten gerapporteerd worden aan het bevoegd 
gezag.  

- De inzet van de bedrijfsbrandweer tijdens het incident ( op basis 
van de bedrijfsbrandweeraanwijzing). Op basis van de aanwijzing 
kan een bedrijf niet verplicht worden om onderzoek te doen naar 
andere aspecten van (brand-)veiligheid.  

 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag 
- Zelfsturing/reflectie  

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij bedrijven met ernstige incidenten 
(waaronder Brzo-bedrijven) en bij bedrijven die onder de 
bedrijfsbrandweeraanwijzing vallen.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden inspectiepartners 
betrokken.  
 
Het instrument is effectief, in die zin dat bedrijven vaak voldoen aan 
de verplichting om een onderzoek te doen. Er bestaan echter in een 
aantal gevallen waarin het instrument is ingezet, twijfels over de 
volledigheid van het onderzoek. Een bedrijf wil voorkomen dat er 
bedrijfsgevoelige informatie in de onderzoeksresultaten terecht 
komt.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 



Doorlooptijden van bestuursrechtelijke instrumenten verkorten 
Een aantal stakeholders meldt dat er onnodige processtappen zijn bij, bijvoorbeeld, het opleggen van een dwangsom. Een aantal instrumenten 
wordt om die reden beperkt toegepast. 
 
De mogelijkheid om activiteiten in de vergunning gerelateerd aan Brzo in te trekken 
In plaats van een complete revisievergunning worden enkele activiteit ‘geschrapt’.  
 
Afwijken van standaard handhavingstrategie 
Er zou meer vrijheid moeten zijn of gevoeld moeten worden om af te wijken van de landelijke handhavingsstrategie, in geval het gelijktijdig 
inzetten van wettelijke en niet wettelijke instrumenten elkaar niet versterkt, maar juist averechts werkt.    
 
De bestuurlijke strafbeschikking inzetten bij Brzo overtredingen 
De BSBm ook toepassen bij overtredingen op basis van het Brzo.  
 
Hoogte dwangsom relateren aan omzet of wederrechtelijk verkregen voordeel 
De hoogte van de dwangsom zou tevens input kunnen zijn voor de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel.  
 
Bevoegdheden tot organisatieverandering 
Binnen het bestuursrecht moeten mogelijkheden komen om te sturen op organisatorische veranderingen bij bedrijven. 
 
Direct kunnen stilleggen door toezichthouder 
Direct kunnen stilleggen bij ongewenst gedrag en gevaar voor de veiligheid en/of omgeving, gelijk aan de bevoegdheid van ISZW. 
 
Informatie-uitwisseling verbeteren 
Een betere informatie-uitwisseling tussen het OM en de toezichthouder(s) draagt bij een effectief toezicht.  
 
 
 
 
 

Aanbevelingen stakeholders 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 



Tijdelijke overname van bestuur 
Een onafhankelijke partij fungeert tijdelijk als bestuur van het betreffende bedrijf. Het oorspronkelijke bestuur mag niet zelfstandig beslissingen 
nemen, maar overlegt deze met het tijdelijke bestuur. Het instrument gaat er vanuit dat ‘tone at the top’ van belang is voor de veiligheid. Het 
bedrijf komt als het ware onder curatele te staan. Dit instrument zou het gat tussen tijdelijke stillegging en sluiting kunnen opvullen. Er moet 
goed nagedacht worden over wie de overname van het bedrijf zou moeten leiden en onder welke voorwaarden. Die voorwaarden moeten 
voorkomen dat de overheid de verantwoordelijkheid van het bedrijf overneemt. 
 
 

Aanbevelingen wetenschappers 

 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Strafrechtelijk opsporingsonderzoek 

Omschrijving 
 
Onderzoek naar strafbare feiten bij aanwijzingen  dat die mogelijk 
gepleegd zijn bijvoorbeeld bij een incident. Bij achterblijvende 
(aandachts-)bedrijven kan een versneld opsporingsonderzoek 
plaatsvinden waarbij vooral de doorlooptijd sterk wordt 
gereduceerd.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij Brzo-bedrijven die vermoedelijk 
een strafbaar feit hebben begaan.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden andere 
toezichthouders betrokken.  
 
Afhankelijk van de geconstateerde overtredingen, duurt een 
onderzoek 1-1.5 jaar, maar kan ook enkele jaren in beslag nemen. 
Het onderzoek verloopt doorgaans met de tussenkomst van 
advocaten. Er wordt beperkt direct met het management 
gesproken.  
 
Het effect is slecht meetbaar, gedeeltelijk door de lange looptijd. 
Daarnaast speelt de hoogte van de sanctie/schikking, in relatie tot 
het vergrijp een grote rol bij de effectiviteit van instrument en of 
ook een natuurlijk persoon aangesproken kan worden.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Feitelijk leidinggevende vervolgen 

Omschrijving 
 
Naast of in plaats van het bedrijf wordt de feitelijk leidinggevende 
als verdachte aangemerkt.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij Brzo-bedrijven die vermoedelijk 
een strafbaar feit hebben begaan.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden andere 
toezichthouders betrokken.  
 
Afhankelijk van de geconstateerde overtredingen, duurt een 
onderzoek 1-1.5 jaar, maar kan ook enkele jaren in beslag nemen. 
Het onderzoek verloopt doorgaans met de tussenkomst van 
advocaten. Er wordt beperkt direct met het management 
gesproken.  
 
Het instrument blijkt zeer effectief als middel waarmee gedreigd kan 
worden. Dat komt met name door de verstrekkende gevolgen voor 
de betrokkene. Om die reden moet de inzet van het instrument 
vooraf goed doordacht zijn.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Feitelijk leidinggevende vervolgen 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
De effectiviteit van dit instrument is discutabel. De dreiging wordt effectiever ingeschat dan de daadwerkelijke toepassing van het instrument. 
Het instrument moet wel incidenteel worden toegepast. Meer transparantie over de manier waarop het Openbaar Ministerie tot het besluit 
komt om een natuurlijk persoon wel of niet te vervolgen is wenselijk. Dit wordt nu als een mistig gebied gezien. Het instrument wordt als kansrijk 
ingeschat wanneer duidelijk is dat het ongewenste gedrag van een bedrijf aan een of meerdere personen te verwijten is (grove nalatigheid). 
Bovendien is de kans groot dat het instrument leidt tot meer bewustwording binnen een bedrijf. Er moet echter wel aandacht zijn voor de 
nadelige effecten van het instrument: het verschil tussen werkvloer en management wordt mogelijk groter, het instrument draagt mogelijk niet 
bij aan meer veiligheid en heeft soms grote persoonlijke gevolgen (werkloosheid en langdurig ziekteverzuim).  
 

door of met  

branche 
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Geldboete eisen of schikken 

Omschrijving 
 
Van een bedrijf of feitelijk leidinggevende kan een (voorwaardelijke) 
geldboete worden geëist of een transactie worden aangegaan voor 
een geldboete, eventueel in samenhang met bijzondere 
voorwaarden. Een voorwaardelijke geldboete wordt bij een nieuwe 
overtreding omgezet in een onvoorwaardelijke geldboete plus nog 
een nieuwe straf voor het nieuwe feit.  
 
Aanvullend bestaat er de mogelijkheid bij strafrechtelijk vervolging 
om ook wederrechtelijk genoten voordeel te ontnemen. 

 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij Brzo-bedrijven die een strafbaar 
feit hebben begaan.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden andere 
toezichthouders betrokken.  
 
Het effect is slecht meetbaar, gedeeltelijk door de lange looptijd van 
het strafrechtelijk onderzoek. De hoogte van de sanctie/schikking in 
relatie tot het vergrijp is van grote invloed op de effectiviteit van het 
instrument. Het strafdoel is vergelding voor gepleegde feiten.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Bijzondere voorwaarde opleggen 

Omschrijving 
 
Bij een voorwaardelijke straf of transactie kunnen een of meerdere 
bijzondere voorwaarden worden opgelegd. De voorwaarden kunnen 
worden afgestemd met de bevoegde gezagen. Voorbeelden zijn: het 
eisen van het invoeren van een bepaalde ISO norm of op 
voorwaarde dat er een plan van aanpak bij het bevoegd gezag wordt 
ingediend. 
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij Brzo-bedrijven die een strafbaar 
feit hebben begaan.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden andere 
toezichthouders betrokken.  
 
De duur van het instrument is afhankelijk van de gestelde 
voorwaarde.  
 
Het is niet bekend hoe effectief het instrument is.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Voorlopige maatregel opleggen 

Omschrijving 
 
Het bedrijf mag bepaalde bedrijfsactiviteiten niet meer uitvoeren of 
een ongewenste (deel)activiteit wordt op last van het Openbaar 
Ministerie of een rechter gestopt.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij Brzo-bedrijven die een strafbaar 
feit hebben begaan.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden andere 
toezichthouders betrokken. Bij het instrument wordt een 
bewindvoerder aangesteld. Daar is het gevaar dat OM/rechter zelf 
verantwoordelijk wordt voor de bedrijfsvoering. Dat is een van de 
redenen dat het instrument niet vaak wordt toegepast. Er is dan ook 
weinig bekend over het effect.  
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Strafrecht als flankerend beleid toepassen 

Omschrijving 
 
Naast het bestuursrechtelijk traject ook tijdig een strafrechtelijk 
traject starten. Dit traject zou al direct moeten worden ingezet als 
niet wordt gereageerd op de bestuurlijke waarschuwing.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag 

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij Brzo-bedrijven die vermoedelijk 
een strafbaar feit hebben begaan.  
 
Bij de toepassing van het instrument worden andere 
toezichthouders betrokken.  
 
Het instrument wordt beperkt ingezet en om die reden is weinig 
bekend over de effectiviteit van het instrument.  
 
Het instrument lijkt effectiever wanneer de tijd tussen de 
overtreding en de reactie beperkt is. In praktijk is de capaciteit 
bepalend voor de reactietijd.   

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Strafrecht als flankerend beleid toepassen 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
De effectiviteit van dit instrument is discutabel als het gaat om gedragsbeïnvloeding. Het vereist allereerst inzicht in de doelgroep; ‘wat is 
eigenlijk een achterblijver en behoort dit bedrijf daartoe? Is het betreffende bedrijf wel gevoelig voor straf of werkt dat juist averechts? Hoe gaat 
het om met juridische geschillen?’ Sommige bedrijven zullen bijvoorbeeld geneigd zijn meer en betere advocaten in te huren om het 
vervolgingstraject te vertragen of af te stoppen. Een strafrechtelijk traject moet met een duidelijk doel worden ingezet. Ook is (veel) afstemming 
tussen toezicht en opsporing vereist. De trajecten brengen aparte wet- en regelgeving met zich mee met verschillende rechten en plichten voor 
bedrijven. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat straffen in de toezichtsfeer beperkt effectief zijn.  
 
 

door of met  

branche 
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Bibob signaal afgeven  

Omschrijving 
 
Het Openbaar Ministerie (de OvJ) kan het bevoegd gezag tippen om 
bij een vergunningsaanvraag een uitvoeriger Bibob onderzoek te 
laten uitvoeren, door het Landelijk Bureau Bibob. Daarmee wordt de 
kans kleiner dat een vergunning wordt gebruikt om criminele 
activiteiten te plegen. Ook enkele bestuursorganen geven Bibob-
signalen af.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt ingezet bij Brzo-bedrijven die vermoedelijk 
een strafbaar feit hebben begaan of waarbij het nalevingsgedrag 
van dusdanige aard is dat de vergunningsaanvraag geweigerd kan 
worden.  
 
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 

https://www.justis.nl/producten/bibob/index.aspx
https://www.justis.nl/producten/bibob/index.aspx


Bibob signaal afgeven  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
De Wet Bibob gaat uit van een malafide type bedrijf. Er geldt een omgekeerde bewijslijst. In termen van gedragsbeïnvloeding is het een effectief 
instrument, omdat het gedrag geëlimineerd wordt (het wordt onmogelijk). Of van een malafide bedrijf gesproken kan worden, kan pas blijken na 
diepgaand onderzoek. 
 

door of met  

branche 
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Surveilleren in uniform 

Omschrijving 
 
Door zichtbaar en herkenbaar aanwezig te zijn gewenst gedrag 
stimuleren en/of ongewenst gedrag voorkomen.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Zelfsturing/reflectie  

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet willen vertonen.  
 
De inzet van het instrument kan enkele uren tot enkele dagen zijn.  
 
De effectiviteit van het instrument is lastig vast te stellen. Bedrijven 
ervaren het, over het algemeen, als onprettig als geüniformeerde 
agenten zich op het bedrijventerrein bevinden. Bedrijven passen 
daar hun gedrag op aan.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Surveilleren in uniform 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
Dit instrument wordt niet gezien als een effectieve vorm van gedragsbeïnvloeding. Het instrument is eerder contraproductief; er wordt een 
afstand, hiërarchie gecreëerd. Wel effectief is de zichtbaar aanwezige toezichthouder. Wanneer een uniform wordt verbonden aan 
deskundigheid en expertise (bijvoorbeeld bij brandweermannen) is het tevens effectief om in uniform bij het bedrijf aanwezig te zijn. 
 
 

door of met  

branche 
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Signaaltoezicht uitvoeren 

Omschrijving 
 
Tijdens surveillance vermoedelijk ongewenste en/of opvallende 
gebeurtenissen en gedragingen doormelden aan andere 
toezichthouders.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij Brzo-bedrijven die 
vermoedelijk overtredingen plegen.  
 
Hoe effectief het instrument is, is afhankelijk van de instantie waar 
de informatie terecht komt. Of een signaal wordt opgepakt is, onder 
andere, afhankelijk van de ernst van het signaal en de beschikbare 
capaciteit.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 



Strafrecht toepassen op natuurlijke persoon 
Het strafrecht, waar mogelijk, toepassen op de rechtspersoon én de natuurlijk persoon.  
 
Medewerking getuige vorderen 
De medewerking van de getuige moet bij een proces-verbaal gevorderd kunnen worden.  
 
Feitenonderzoek bestuursrecht en strafrecht combineren 
Het feitenonderzoek uitbreiden met informatie van toezichthouders. Nu lijkt een toezichthouder zich vaak wat terug te trekken wanneer een  
strafrechtelijk traject gestart wordt.  
 
Inzet geüniformeerde dienst bij nacontrole 
De geüniformeerde dienst kan tevens ingezet worden als fysiek zichtbaar preventief instrument.  
 
Casusoverleg ter professionalisering signaaltoezicht  
Signaaltoezicht professionaliseren (met name de opvolging). Ten behoeve daarvan zouden er meer casusoverleggen moeten komen.  
 
Meer maatwerk toepassen  
Er zou vooral bij slechter scorende bedrijven meer maatwerk moeten worden toegepast. Vaker experimenteren met alternatieven zoals een 
gesprek met de OvJ waarin de zorgen kenbaar worden gemaakt aan het bedrijf eventueel in combinatie met een brief namens het OM. 
 
 
 

Aanbevelingen stakeholders 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Actualiseren van de vergunning  

Omschrijving 
 
Bij problemen veroorzaakt door een ontoereikende vergunning kan 
deze van overheidswege aangepast worden, op basis van de Wet 
Milieubeheer.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Bestraffen van ongewenst gedrag  

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet kunnen of niet willen 
vertonen.  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij Brzo-bedrijven die 
vermoedelijk overtredingen plegen.  
 
De inzet van het instrument kan 1-2 jaar duren.  
 
In hoeverre het instrument effectief is, is onder andere afhankelijk 
van de expertise van het bevoegd gezag. Bij een niet al te complexe 
situatie kan het instrument redelijk effectief zijn. Is de situatie wel 
complex, dan kan de inzet van het instrument zelfs risicovol zijn voor 
het bevoegd gezag, omdat de financiële gevolgen groot kunnen zijn. 
Het instrument wordt daarom zelden ingezet.  
 
 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 
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Analyse van ‘near misses’ 

Omschrijving 
 
Near misses bevatten mogelijk informatie over (de voorspelling van) 
incidenten. Data over near misses wordt geanalyseerd. Het resultaat 
wordt gedeeld met bedrijven.  
 
Het instrument wordt ingezet als onderdeel van verscherpt toezicht.  

 
Het instrument heeft als  doel: 
- Zelfsturing/reflectie 
- Bepalen van de toezichtsstrategie 

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij achterblijvende Brzo-
bedrijven die het gewenste gedrag niet kunnen vertonen, niet 
weten  wat het gewenste gedrag is of het gewenste gedrag niet 
willen vertonen. Het instrument is vooralsnog ingezet als onderdeel 
van verscherpt toezicht.  
 
De analyse van data wordt uitgevoerd eind 2018-begin 2019. Het is 
dus nog niet bekend hoe effectief het instrument is.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

door of met  

branche 



Analyse van ‘near misses’ 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren 

Panelreflectie  

Reflectie wetenschappelijk panel: 
 
De effectiviteit van het instrument staat ter discussie. Het analyseren is een taak van bedrijven en het is enigszins discutabel als stakeholders dit 
voor bedrijven doen. Het zou echter wel stimulerend kunnen werken als stakeholders laten zien op welke wijze de data geanalyseerd kan 
worden en wat er in praktijk met de uitkomsten gedaan kan worden (informerend en lerend). Met name kleine bedrijven zijn geholpen met 
meer kennis en expertise op dit gebied. Grote bedrijven hebben de kennis vaak al in huis, maar delen deze kennis niet met stakeholders of 
andere bedrijven. Het (meer) delen van informatie is vermoedelijk van positieve invloed op de veiligheid in de gehele sector.  
 
 

door of met  

branche 



ODRN ODNZKG OMWB ODGRO RUDZL DCMR ISZW VRR VRG SODM ZHP OMN OMR RWS WSHD RIVM VV 

Voorspellen van incidenten 

Omschrijving 
 
Data (bijvoorbeeld over incidenten, klachten en meldingen), wordt 
gebruikt om te voorspellen waar en wanneer zich een incident kan 
voordoen. De informatie wordt gebruikt om te reflecteren op de 
bedrijfsvoering van het bedrijf.  
 
Het instrument heeft als  doel: 
- Zelfsturing/reflectie  

Toepassing  
 
Het instrument wordt met name ingezet bij Brzo-bedrijven die het 
gewenste gedrag niet kunnen vertonen of niet weten  wat het 
gewenste gedrag is.  
 
Het instrument is in voorbereiding. Voorwaarde voor de inzet van 
het instrument en het verbinden van conclusies aan gebouwde 
modellen, is kwalitatief goede data.  

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 



Nadruk effectiviteit instrumenten 
Er moet meer aandacht komen voor de effectiviteit van ingezette instrumenten, bijvoorbeeld door parameters te ontwikkelen voor de 
effectiviteit. Bij de inzet van een instrument zou de nadruk moeten liggen op de werking van het instrument en de uitkomst en niet zozeer op 
het middel zelf.  
 
Meer indicatoren gebruiken voor voorspellend model prestaties bedrijf 
Bij het ontwikkelen van voorspellende modellen zou ook aandacht moeten uitgaan naar financiële indicatoren met een voorspellende waarde, 
zoals de economische situatie. Ook wetenschappelijke inzichten zouden beter benut kunnen worden.  
 
Financiële zekerheidsstelling verplichten voor Brzo bedrijven 
Financiële zekerheidsstelling wettelijk verankeren voor Brzo bedrijven (bijvoorbeeld door een bankgarantie in te voeren), zodat in geval van 
sluiting of een groot incident het bevoegd gezag niet opdraait voor de financiële lasten.  
 
Minimaal veiligheidsniveau identificeren 
Naar aanleiding van bestuurlijk gevoelige zaken en/of incidenten is de reactie vaak dat meer regels worden gecreëerd. Beter zou kunnen worden 
nagedacht over het vastleggen van een minimaal veiligheidsniveau.  
 
 

Aanbevelingen stakeholders 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 



Verplichte verzekerde risicoaansprakelijk voor Brzo-bedrijven 
De verplichting leidt ertoe dat een verzekeraar feitelijk een aantal controles uitvoert om te kijken in welke mate het bedrijf 
veiligheidsmaatregelen treft. In een aantal landen is er al een soortgelijk systeem. In Amerika kent men een hoge aansprakelijkheid, maar (nog) 
geen verplichte verzekering. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is wel een dergelijk systeem en daar werkt het (aantal ongevallen wijkt niet af 
van elders in Europa).  
 
Ketenverantwoordelijkheid als wettelijke verplichting 
Ketenverantwoordelijkheid zou een wettelijke verplichting voor bedrijven moeten zijn. Zo wordt van een (invloedrijk) bedrijf (meer) invloed op 
de gehele keten verwacht. Dit kan bijvoorbeeld door bedrijven met een bepaalde omzet te verplichten publiekelijk te rapporteren over hun 
afspraken/omgang met afnemers en leveranciers.  
 
Kennis(netwerk) vergroten bij toezichthouders en goede voorbeeld geven 
Organiseer (meer) zelfreflectie, bijvoorbeeld door de aanpak van vergelijkbare toezichthouders in buurlanden en/of van andere domeinen 
(luchtvaart) te vergelijken . Hoe is de Seveso geïmplementeerd in andere landen? Daarnaast zou de organisatie van toezichthouders een 
voorbeeld kunnen zijn voor bedrijven. Implementeer ‘just culture’ (open fouten-cultuur)ook bij toezichthouders zelf.  
 
Leid ‘moderne’ toezichthouders op 
Het gat tussen wat op papier staat (procedures) en de werkelijkheid is met klassieke toezichtsmethoden soms niet of beperkt te ontdekken. De 
moderne toezichthouder zou hier getraind in moeten zijn. Bij de opleiding van toezichthouders zou daarnaast meer aandacht moeten zijn voor 
aspecten als betrouwbaarheid, deskundigheid en communicatieve vaardigheden. Periodieke intervisie is aan te bevelen.  
 
 
 
 

Aanbevelingen wetenschappers 

bestuursrecht publiceren (veiligheids-) 

cultuur 
gesprek inspectie overig strafrecht informeren door of met  

branche 



Terug naar begin  

Instrument ODRN ODNZKG OMWB ODGRO RUDZL DCMR ISZW VRR VRG SODM ZHP OMN OMR RWS WSHD RIVM VV

Parallel communicatietraject

Informerende bijeenkomst 

Gebruikerservaringen delen

Observeren

Themagerichte informatiecampagne

Buddy-systeem

Inspectiesamenvattingen en lijst met overtreders publiceren 

Dwangsommen publiceren 

Berichtgeving over getroffen schikking 

Toezichtsdossier op website van stakeholder

Goede en slechte presteerders in jaarverslag stakeholder

Informeren van (inter-)nationaal hoofdkantoor

Bevindingenbrief naar meerdere ontvangers

Bestuurder (media-)strategisch inzetten

Publiceren van sectordocument 

Veiligheidscultuurbeoordeling

Inschattingsinstrument veiligheidscultuur

Enquête veiligheidsbeleving 

Self-assessment door bedrijven

Onderzoek door gedragswetenschappers

Managementgesprek

Periodieke gesprekken

Vooroverleg nieuwe Brzo-bedrijven

Strafrechtelijke ‘waarschuwing’

Overleg tussen toezichthouder en branche

(bijdragen aan) Branche-initiatieven

Uitreiking van awards

Suggesties onderwijscurriculum

Deskundigheid bevorderen

Formats voor contracten en VBS-elementen

Betrokkenheid bij veiligheidsnetwerken

Vertrouwensmeldpunt voor medewerkers bedrijven 

Variëren frequentie en moment

Variëren met hersteltermijnen

Variëren met inspectie-onderwerpen  en diepgang

Variëren met stijl en/of type inspecteur

Effectief communiceren over inspectiebevindingen 

Accounthouderschap 

Landelijke handhavingsstrategie

Exploitatieverbod en stillegging

Bevel niet in werking stellen of houden

Bestuursdwang toepassen

Verplichting tot (incident-)onderzoek

Strafrechtelijk opsporingsonderzoek

Feitelijk leidinggevende vervolgen

Geldboete eisen of schikken

Bijzondere voorwaarde opleggen

Voorlopige maatregel opleggen

Strafrecht als flankerend beleid toepassen

Bibob-signaal afgeven

Surveilleren in uniform

Signaaltoezicht uitvoeren

Actualiseren van de vergunning

Analyse van ‘near misses’

Voorspellen van incidenten

informeren

strafrecht

overig

door of met branche

(veiligheids-)cultuur

inspectie

bestuursrecht

publiceren 

gesprek



Terug naar begin  

Kansrijk

Kansrijk na aanpassingen

Niet kansrijk

Niet ingeschat 

Instrument

Parallel communicatietraject

Informerende bijeenkomst 

Gebruikerservaringen delen

Observeren

Themagerichte informatiecampagne

Buddy-systeem

Inspectiesamenvattingen en lijst met overtreders publiceren 

Dwangsommen publiceren 

Berichtgeving over getroffen schikking 

Toezichtsdossier op website van stakeholder

Goede en slechte presteerders in jaarverslag stakeholder

Informeren van (inter-)nationaal hoofdkantoor

Bevindingenbrief naar meerdere ontvangers

Bestuurder (media-)strategisch inzetten

Publiceren van sectordocument 

Veiligheidscultuurbeoordeling

Inschattingsinstrument veiligheidscultuur

Enquête veiligheidsbeleving 

Self-assessment door bedrijven

Onderzoek door gedragswetenschappers

Managementgesprek

Periodieke gesprekken

Vooroverleg nieuwe Brzo-bedrijven

Strafrechtelijke ‘waarschuwing’

Overleg tussen toezichthouder en branche

(bijdragen aan) Branche-initiatieven

Uitreiking van awards

Suggesties onderwijscurriculum

Deskundigheid bevorderen

Formats voor contracten en VBS-elementen

Betrokkenheid bij veiligheidsnetwerken

Vertrouwensmeldpunt voor medewerkers bedrijven 

Variëren frequentie en moment

Variëren met hersteltermijnen

Variëren met inspectie-onderwerpen  en diepgang

Variëren met stijl en/of type inspecteur

Effectief communiceren over inspectiebevindingen 

Accounthouderschap 

Landelijke handhavingsstrategie

Exploitatieverbod en stillegging

Bevel niet in werking stellen of houden

Bestuursdwang toepassen

Verplichting tot (incident-)onderzoek

Strafrechtelijk opsporingsonderzoek

Feitelijk leidinggevende vervolgen

Geldboete eisen of schikken

Bijzondere voorwaarde opleggen

Voorlopige maatregel opleggen

Strafrecht als flankerend beleid toepassen

Bibob-signaal afgeven

Surveilleren in uniform

Signaaltoezicht uitvoeren

Actualiseren van de vergunning

Analyse van ‘near misses’

Voorspellen van incidenten

strafrecht

overig

Inschatting per panellid

informeren

publiceren 

(veiligheids-)cultuur

gesprek

door of met branche

inspectie

bestuursrecht


