
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Onderzoeksidee 

Vernieuwing VTH: Leren voor een 

betere veiligheid  

Welke vernieuwingen in Vergunningsverlening, 

publiek Toezicht en Handhaving zouden helpen 

met verdere verbetering in (proces)veiligheid 

in de industrie? 
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Vernieuwing VTH: Leren voor een betere veiligheid 
 
Risicothema 

Risk | Control | Assurance / Zelfregulering en VTH  

 

Uitgangspunten 

Introductie en probleemstelling: 

• SDN wil bereiken dat de Nederlandse (petro)chemie de veiligste ter wereld is. 

• Hiervoor zijn doorbraakinnovaties nodig om de benodigde grote stappen te zetten. 

• Een sterke focus op het bestraffen van overtredingen kan het vertrouwen tussen 

T&H-overheid en bedrijf aantasten.  

• Onderzoek in andere sectoren1 wijst erop dat samenwerkingsmodellen tussen 

T&H-overheid en bedrijven gunstige resultaten kan opleveren.  

• Onduidelijk is hoe T&H optimaal kan bijdragen aan het lerend vermogen van 

bedrijven om veiligheid te waarborgen en verder te verbeteren.  

• Theoretisch relevant omdat nog niet veel bekend is over het effect van publiek 

toezicht op leren binnen organisaties. Praktisch relevant omdat dit de veiligheid 

substantieel kan helpen verbeteren.  

 

Het is goed om als uitgangspunt te benadrukken dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn 

voor veiligheid. De overheid heeft natuurlijk een taak om toe te zien op de naleving van 

regels en vergunningseisen, maar kan nooit door toezicht en handhaving de veiligheid 

waarborgen als bedrijven niet verantwoord opereren. Als bedrijven de naleving van 

regels borgen in hun managementsysteem, spreken we van private borging van 

regelnaleving. De overheid beoordeelt de kwaliteit van deze private borging door middel 

van meta- of systeemgericht toezicht. Het gaat bij metatoezicht niet zo zeer om de vraag 

of er sprake is van naleving, maar meer of er sprake is van een effectieve borging van de 

naleving.  

 

Van een juiste aanpak bij systeemgericht of metatoezicht gaat een leerimpuls uit doordat 

de toezichthouder het bedrijf een constructief-kritische spiegel voorhoudt als het gaat om 

de consistentie tussen veiligheid, beheerssystemen, gedrag op de werkvloer en resultaat.  

 

Bij VTH is het doel (veiligheid) belangijker dan het middel (de letter van de regel). 

Daarom is er bij effectief systeemgericht of metatoezicht ruimte om per situatie proactief 

met elkaar in gesprek te gaan over eventuele dilemma’s die het gevolg zijn van spanning 

tussen doel en middel. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er veiligheidsrisico’s kunnen 

optreden waarvoor geen regels zijn geformuleerd. Andersom kan het zijn dat een strikte 

toepassing van regels de veiligheid niet dient.  

 

Naast toezicht kunnen ook vergunningverlening en handhaving zo worden ingericht dat 

zij bijdragen aan veiligheid. Gedacht kan worden aan maatwerk in vergunningverlening 

met een goede balans tussen detailregels en ruimte voor eigen invulling van bedrijven 

die aan veiligheid kunnen bijdragen.  

 
1 Onder meer Coglianese, C. & Lazer, D. (2003). Management-based Regulation: Prescribing Private Management to 

Achieve Public Goals. Law and Society Review 37(4), 691-730, Downer, J. (2010) Trust and technology: the social 

foundations of aviation regulation. The British Journal of Sociology, Volume 61 Issue 1, 83-106, Perezts, M., & Picard, S. 
(2014). Compliance or comfort zone? The work of embedded ethics in performing regulation. Journal of Business 
Ethics, 131(4), 833–852 en  en Bree, M.A. de, Stoopendaal, A. (2020). De- and recoupling and public regulation, 
Organization Studies 41(5), 599-620. 
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Uit onderzoek is gebleken dat straffen niet altijd bijdraagt aan het maatschappelijk doel 

en eigenlijk alleen goed werkt bij achterblijvers en soms zelfs het leren en verbeteren in 

de weg kan staan. Dit gegeven vergt een zorgvuldige afweging in de sanctiestrategie die 

bij VTH wordt gehanteerd.  

 

Onderzoeksvraag 

Hoofdvragen:  

1. Op welke manier zou VTH kunnen bijdragen aan de veiligheid van de Nederlandse 

(petro)chemie? 

2. Hoe kan publiek toezicht en handhaving er aan bijdragen dat (petro)chemische 

bedrijven leren de veiligheidsperformance te verbeteren? 

 

Subvragen ad. 1: 

- Hoe kan systeemgericht of metatoezicht kan bijdragen aan (het beheersen van) 

veiligheidsrisico’s? 

- Op welke manier spelen handhavingssancties of -interventies een rol bij het 

bevorderen van (het beheersen van) veiligheidsrisico’s? 

- Welke opties zijn er om bij het verlenen van vergunningen en formuleren van 

vergunningsvoorschriften bij te dragen aan (het beheersen van) 

veiligheidsrisico’s? 

 

Subvragen ad. 2: 

- Hoe wordt nu toezicht en handhaving uitgevoerd? 

- Wat is de invloed hiervan op het leren binnen het bedrijf? 

- Aan welke voorwaarden moet T&H voldoen voor een optimale invloed op het 

leren? (identificeren van drijfveren en hindernissen voor T&H om bij te dragen aan 

het lerende vermogen van bedrijven) 

- Hoe hangen deze voorwaarden af van de houding en competenties van het 

bedrijf? 

- Kan er een aanpak worden ontwikkeld die toelaat aan T&H om het leren bij 

bedrijven te faciliteren/verbeteren? 

 

 

Opzet onderzoek 

Verkennende (inductieve) kwalitatieve studie bij Nederlandse Brzo-bedrijven en V&T-

overheid. Onderzoeksmethode: Literatuurstudie, documentenanalyse, interviews, 

modelvorming. 

  

Verwacht Resultaat 

Rapport. 
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2 Leden van de Programmaraad van de SDN; voorstel ontvangen op 1 december 2021 
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