
 

 

  
 
 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw Redactie, 
 
PERSBERICHT 
 
Chemie gaat verscherpt toezien op veiligheid toeleveranciers 
 
Chemiebedrijven gaan verscherpt toezien op de veiligheidsprestaties van hun 
toeleveranciers. Ze gaan daarbij gebruikmaken van adviezen van het platform Veiligheid 
Voorop. De handreikingen voor de chemie staan vermeld in een plan van aanpak dat 
voorzitter Anton van Beek van het platform vorige week aanbood aan staatssecretaris 
Mansveld van Infrastructuur en Milieu. 
 
Het plan van aanpak geeft handreikingen voor de manier waarop bedrijven hun 
opdrachtnemers kunnen beoordelen op veiligheidsprestaties, veiligheidscultuur en de mate 
waarin zij naleving aan wettelijke normen ook borgen. Dat kan gebeuren voordat een 
opdracht verstrekt wordt of tijdens de uitvoering ervan. “Als chemisch bedrijf moeten we er 
voor in kunnen staan dat we alleen zaken doen met bedrijven die het qua veiligheid op orde 
hebben”, aldus Anton van Beek.  
 
Bij twijfel over een juiste veiligheidscultuur kan van de opdrachtnemer een plan ter 
verbetering van veiligheidscultuur en -prestaties worden gevraagd. De aanpak is erop gericht 
dat bedrijven elkaar sterker maken, onder meer door deuren voor elkaar open te stellen en 
door introductie van een ‘buddyschap’. Dat houdt in dat grotere opdrachtgevers een aantal 
opdrachtnemers specifiek voorzien van hulp, begeleiding en advies.  
 
Veiligheid Voorop is een platform van ondernemingen in Nederland die met gevaarlijke 
stoffen werken (BRZO-bedrijven). Het platform is in 2011 op initiatief van 
werkgeversorganisatie VNO-NCW en enkele branches in de (petro)chemie, in het leven 
geroepen om de veiligheid bij BRZO-bedrijven in de chemieketen te verbeteren.  
Bedrijven in de chemie en petrochemie, veelal BRZO-bedrijven, werken samen met vele 
opdrachtnemers, soms wel honderden. Behalve andere BRZO-bedrijven zijn dit enerzijds 
transportbedrijven, tankopslagbedrijven en warehouses, en anderzijds aannemers en 
contractors die bouw- en onderhoudswerkzaamheden verrichten. De veiligheid van al deze 
bedrijven in de keten is van grote invloed op de algehele veiligheid in de chemiesector.  
Deze aanpak is onderdeel van een breder meerjarenprogramma Veiligheid Voorop 2015-
2018 dat momenteel in voorbereiding is en in de komende maanden definitief wordt 
vastgesteld. 
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Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Irene van Luijken, 
woordvoerder VNCI op 070-3378730 of vanluijken@vnci.nl. 
 
Voor meer informatie over Veiligheid Voorop: www.veiligheidvoorop.nu. 
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