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Disclaimer 

Niets uit deze rapportage mag worden gepubliceerd of verveelvoudigd zonder toestemming van VNCW (Vereniging Nederlandse Chemische 
Vereniging). VNCW en de opstellers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste weergave van hetgeen opgenomen is in de 
rapportage. De in deze Best Practice opgenomen informatie is naar beste eer en geweten samengesteld, maar beoogd geen toepassing op een 
individuele organisatie. Ieder bedrijf zal zijn eigen interpretatie en toepassing moeten nastreven, waarbij deze rapportage als leidraad gebruikt kan 
worden. Voor meer informatie mail je met info@vncw.nl 
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Inleiding 
 

Deze Best Practice Prestatie-indicatoren  is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen in 

een (verpakte) vorm in opslag hebben en in het kader van de PGS15 of BRZO indicatoren willen en/of 

moeten bijhouden en hiermee een indicatie willen hebben over de veiligheid binnen de 

onderneming. 

  

Deze Best Practice beoogt een goede leidraad te zijn, maar er zijn zeker indicatoren te bedenken die 

eveneens goed kunnen passen binnen de individuele bedrijven. Het blijft de eigen 

verantwoordelijkheid van bedrijven om de noodzaak en verplichting tot het bijhouden van 

indicatoren vast te stellen en hieraan een invulling te geven.  

   

PGS15 indicatoren vormen de kern, met een onderverdeling naar de onderwerpen ‘organisatie’, 

‘gebouw’’, ‘inrichting’, met daaromheen indicatoren vanuit de verschillende BRZO elementen.   

 

 

 

 



 

 

Waarom veiligheidsindicatoren 

 

Ongevallen en incidenten op het werk veroorzaken onnodig leed en onnodige schade. Voor bedrijven 

die gevaarlijke stoffen gebruiken en opslaan (PGS-15) kunnen incidenten daarbij grote gevolgen 

hebben voor de omgeving en het bedrijf. Organisaties die chemicaliën opslaan besteden daarom veel 

tijd en aandacht aan het verbeteren van hun veiligheidsprestaties. Daarbij wordt veel informatie 

verzameld en samengevat om de ontwikkeling van de veiligheidssituatie in de gaten te houden en zo 

nodig bij te sturen. Ook toezichthouders vragen om informatie en tonen interesse in de beschikbare 

gegevens. 

  

Veiligheidsindicatoren – ook wel bekend als “Safety Performance Indicators” – kunnen worden 

gebruikt om de veiligheidssituatie in het bedrijf kwantitatief meetbaar te maken. Veel bedrijven 

houden bijvoorbeeld het aantal ongevallen en incidenten bij dat in hun bedrijf voor komt (al dan niet 

genormeerd naar het aantal gewerkte uren). Dit maakt het voor bedrijven mogelijk om hun 

prestaties onderling te vergelijken en stimuleert leren en verbetering.  

  

 

Aan de slag met indicatoren 

Het meten van veiligheid, gezondheid en milieu is niet eenvoudig. Het is belangrijk om niet alleen te 

kijken naar situaties waarbij het al mis is gegaan (ongevallen of incidenten)  maar om juist aandacht 

te hebben voor signalen voor een optimaal beheer van risico’s. Dit type indicator wordt vaak een 

zogeheten ‘Leading indicator’ genoemd. De verwachting is hierbij dat een verbetering voor deze 

indicator voorspellend is voor het optimaal beheersen van de risico’s bij de opslag van gevaarlijke 

stoffen. 

Door te werken me zogeheten ‘leading indicators’ kan een organisatie toe werken naar een meer 

proactieve veiligheidscultuur. Signalen worden tijdiger opgepikt en verbeteringen worden eerder 

geïnitieerd. In dit document worden mogelijke indicatoren voorgesteld die organisaties in de 

chemische warehousing kunnen gebruiken. Het doel van deze indicatoren is om als organisatie op 

een proactieve manier inzicht te krijgen in de stand van zaken op het gebied van veiligheid in het 

bedrijf.  De voorgestelde indicatoren zijn gebaseerd op de praktische ervaringen van opslagbedrijven 

in de PGS-15 opslag.  Ook is hierbij gekeken naar wettelijke vereisten. 

Bij het opstellen van deze indicatoren zijn een aantal aspecten van belang geacht. 

● De verplichte status van sommige vereisten die voortkomt uit de PGS-15 richtlijn of de BRZO 

wetgeving. 

● Een inschatting van de tijdschaal waarop de bewuste indicatoren zouden moeten worden 

vastgesteld. 

● Het type indicator of aspect. 



 

 

 

Kritische aspecten en kritische indicatoren 

Om tot deze lijst met mogelijke indicatoren voor de PGS-15 opslag te komen zijn twee belangrijke 

stappen gezet.  Allereerst zijn belangrijke aspecten in kaart gebracht die voor de beheersing van 

veiligheid in de PGS-15 opslag essentieel zijn. Deze aspecten worden ook wel de ‘Kritieke Succes 

Factoren’ genoemd.  Verwacht wordt dat een goede beheersing van deze aspecten helpt bij het 

bereiken van een hoog niveau van veiligheid. De kritieke succes factoren zijn mede afgeleid van 

relevante wetgevende kaders en kunnen abstract zijn. Voorbeelden van kritieke succes factoren in dit 

document zijn: 

 

● Opleiding en training van medewerkers 

 

● Brandwerendheid bij het gebruik van het gebouw 

 

● Veiligheidsleiderschap 

 

Voor elk van de kritieke aspecten zijn vervolgens mogelijke kritieke prestatie-indicatoren voorgesteld 

(KPI). Een kritieke prestatie indicator geeft invulling aan en is een uitwerking van een specifiek aspect.  

Een KPI is specifiek en meetbaar en moet voorzien zijn van een heldere definitie. Voor het kritieke 

aspect ‘veiligheidsleiderschap’ zijn bijvoorbeeld meerdere indicatoren te gebruiken. Gedacht kan 

worden aan: 

 

- De frequentie waarmee managers zichtbaar betrokken zijn bij veilig werken door 

veiligheidsrondes te lopen.  

- De score  een beoordelingsvragenlijst ten aanzien van leiderschap (bijv. veiligheidsklimaat) 

 

Beiden zijn mogelijke indicatoren voor het aspect ‘veiligheidsleiderschap’ maar elk is op een andere 

manier uitgewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Opstellen van indicatoren 

De indicatoren in dit document zijn gestructureerd volgens de elementen van het VBS. Dat wil zeggen 

dat voor ieder deel-element van het VBS een tabel met mogelijke indicatoren is opgesteld. De 

indicatoren zijn voorgesteld op basis van de praktijk ervaring van de deelnemende bedrijven. Naast 

deze hoofstructuur zijn de volgende overwegingen van belang: 

● De verplichte status van sommige vereisten die voortkomt uit de PGS-15 richtlijn of de BRZO 

wetgeving. 

● Een inschatting van de tijdschaal waarop de bewuste indicatoren zouden moeten worden 

vastgesteld. 

● Het type indicator of aspect. 

● De validiteit en betrouwbaarheid van de indicator. 

 

Relatie met PGS-15 en BRZO 

De onderwerpen in de PGS-15 en de BRZO wetgeving worden gebruikt als hoofdstructuur. Relevante 

aspecten die vanuit deze kaders op orde moeten zijn zijn (deels) opgenomen in de lijst.  

Een deel van de genoemde indicatoren is daarnaast gekoppeld aan minimumeisen die worden 

ingegeven door richtlijnen of wetgeving. Als dit het geval is wordt dit zo mogelijk benoemd.  

 

Type indicator 

Als type indicator wordt onderscheid gemaakt tussen indicatoren met een ‘leading’ en indicatoren 

met een ‘lagging’ karakter. Hierbij wordt opgemerkt dat dit onderscheid niet altijd exact is te maken 

en mede afhankelijk is van het scenario waarnaar wordt gekeken. 

 

Tijdschaal 

Hoe vaak en hoe snel kan een indicator in de praktijk veranderen, en hoe vaak zou je dan moeten 

meten. Het is nuttig om verandering te meten op een tijdschaal waarbinnen die verandering 

redelijkerwijs kan optreden. Niet alle aspecten horen thuis in een maandelijkse cyclus. Soms is te 

overwegen om een indicator op te nemen in een audit of checklist met een programmering per 

kwartaal of per jaar. 

 

Betrouwbaar en valide 

De betrouwbaarheid en validiteit van veiligheidsindicatoren is van groot belang maar er is helaas nog 

maar weinig onderzoek naar gedaan. De betrouwbaarheid van een indicator kan afnemen als er 

bijvoorbeeld sprake is van onderrapportage of als definities in de praktijk ambigu zijn. Zelfs als een 

inidcator betrouwbaar is is deze nog niet automatisch ook ‘valide’. Validiteit gaat over de vraag of de 

waarde die gemeten is daadwerkelijk indicatief is van het onderliggend proces waarin we 

geïnteresseerd zijn en ook gebruikt kan worden om toekomstige (on)veiligheid te voorspellen.  



 

 

Een populaire indicator voor het veiligheidsleiderschap is bijvoorbeeld de frequentie waarmee 

managers een veiligheidsronde lopen en hiermee zichtbaar zijn op de  werkvloer.  Mogelijke vragen: 

○ Een betrouwbaarheidsvraag: Kunnen we op een goede manier vastleggen of de 

managers de rondes wel lopen? (bijv. %  rondes gelopen t.o.v. gepland) 

○ Een validiteitsvraag: heeft het lopen van verplichte rondes wel iets te maken met 

goed veiligheidsleiderschap? 

 

De betrouwbaarheid en validiteit van de indicatoren in deze best-practice is (nog) niet getoetst. Deze 

is nu gebaseerd op de praktische ervaringen van de deelnemende bedrijven. Naarmate meer 

bedrijven in de chemische opslag ervaring opdoen en die ervaringen delen is een beter inzicht in de 

kwaliteit van de verschillende indicatoren mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prestatie indicatoren in de PGS15 opslag. 

 

In onderstaande opsomming treft u indicatoren die uit de PGS15 voortkomen. Deze zijn onderverdeeld naar ‘gebouwen’, ‘inrichting’ en ‘activiteiten’. Voor 

de chemische opslag vormen ze de kern van de set aan indicatoren. De indicatoren kunnen in de vorm van een checklist worden gehanteerd als 3 

indicatoren en als losse indicatoren. Met name wanneer uit de gebruikte identificatiemethodiek (vlinderdasmodel of Scenario-analyse) de verschillende 

indicatoren tevens line of defense vormen kunnen ze als afzonderlijke indicatoren gebruikt worden. 

 
PGS15 indicatoren - Gebouwen 
 

Indicator 

nummer 
Indicator Definitie 

Voorstel 

frequentie 

evaluatie 

Berekening Toelichting 

1. WBDBO 

De WBDBO tussen de 

opslagvoorziening en een andere 

ruimte (of buitenruimte) is ten 

minste 60 min in beide richtingen  

Jaarlijks 

Aantal PGS15 magazijnen dat 

voldoet aan de gestelde eis / 

het totaal aantal PGS15 

magazijnen x 100%. 

Is er rekening gehouden met behoud 

WBDBO bij aanpassingen van het gebouw 

(b.v. boren van gaten). 

2. WBDBO 

 

De deuren in de brandwerende 

wanden zijn zelfsluitend uitgevoerd 

en sluiten bij periodieke inspecties. 

(Vs 3.2.7) 

Periodiek 

Aantal deuren dat volledig 

sluit tijdens controle / het 

totaal aantal gecontroleerde 

deuren x 100%.  

Let op obstakels, technisch sluiten, 

vloeistofdicht zijn etc. 

3. Brandveiligheidskasten 

De brandveiligheidsopslagkast(en) 

binnen uw inrichting aanwezig 

voldoen aan de norm 

Jaarlijks 
Aantal kasten conform de 

norm / het aantal kasten x 

100% 

Kasten met eerste gebruik na 1 januari 

2006) moeten voldoen aan de NEN-EN-

14470-1 of aan de NEN 2678  bij eerste 

gebruik voor 1 januari 2006. 



4.  Vloeren 

De vloeistofdichte vloeren zijn 

aangelegd of hersteld 

overeenkomstig het Besluit 

bodemkwaliteit, of indien uw vloer 

vloeistofkerend is, is deze 

beoordeeld na een audit 

overeenkomstig dit besluit (Vs. 3.3.2 

en 3.3.3) 

Jaarlijks 

Aantal PGS15 magazijnen dat 

voldoet aan de gestelde eis / 

het totaal aantal PGS15 

magazijnen x 100%. 
 

5. Beveiliging 

In het kader van beveiliging: zijn de 

toegangsdeuren tot terrein danwel 

van een opslag bij afwezigheid van 

deskundig personeel afgesloten. 

Jaarlijks 

Periodiek meenemen in een 

audit / check. Aantal deuren 

dat gesloten is / het aantal 

deuren x 100%. 

 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PGS15 indicatoren – Inrichting 
 
 

Indicator 

nummer 
Indicator Definitie 

Voorstel 

frequentie 

evaluatie 

Berekening Toelichting 

6. Stellingen 

Worden de stellingen in het 

brandcompartiment zwaarder belast 

dan waarvoor deze ontworpen is? 

(Vs 3.4.1.) 

Per 

kwartaal 

Aantal rijen met daarin een pallet 

of meerdere pallets die de eis van 

stellingconfiguratie overschrijden 

/ het aantal gecontroleerde rijen 

x 100% 

Controleer aan de hand van het stellingbord 

aan de voorzijde van de rij hoe zwaar iedere 

ligger en ieder huis belast mag worden en 

controleer de pallets door het gewicht te 

controleren. Als alternatief kan ook het aantal 

overbelastte velden i.p.v. rijen gehanteerd 

worden. 

7. Stellingen 

Zijn stellingen tegen aanrijden 

beveiligd (aanrijdbeschermers op 

hoeken van stellinggangen en -

onderdoorgangen)? (Vs 3.4.2.) 

Per 

kwartaal 

Aantal rijen die van een goed 

vastzittende aanrijdbeschermer 

zijn voorzien / het aantal 

gecontroleerde rijen x 100% 

Controleer hierbij of er een aanrijd-

bescherming aanwezig is en wanneer deze 

aanwezig is of deze effectief vastgemaakt zit. 

8. Stellingen 

Zijn er aan de stelling(en) stelling-

onderdelen blijvend vervormd? (Vs 

3.4.3) 

Per 

kwartaal 

Aantal rijen met stellingen die 

voorzien zijn van onbeschadigde 

stellingenonderdelen / het aantal 

gecontroleerde rijen x 100% 

Als alternatief kan ook het aantal overbelastte 

velden i.p.v. rijen gehanteerd worden. 

      



9.  Blustoestellen 

Voor elke opslagvoorziening moet per 

200m
2
 ten minste één draagbaar 

blustoestel aanwezig zijn met een vulling 

van ten minste 6 kg of liter blusstof.  

Het blustoestel moet tegen 

weersinvloeden zijn beschermd. De 

keuze van het type blustoestel moet 

zodanig zijn dat deze geschikt is om een 

beginnende brand van de opgeslagen 

stoffen te blussen (Vs 3.15.2) 

Jaarlijks 

Aantal PGS15 magazijnen dat 

voldoet aan de gestelde eis / 

totaal aantal PGS15 magazijnen x 

100%. 

 

10.  Instructies 

Aan de buitenzijde van de 

opslagvoorziening, nabij de 

toegangsdeur(en) op duidelijk zichtbare 

plaatsen waarschuwingsborden 

geplaatst, welke het gevaar van de 

opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of 

CMR-stoffen aanduiden. (Vs 3.16.1) 

Jaarlijks 

Aantal PGS15 magazijnen dat 

voldoet aan de gestelde eis / het 

totaal aantal PGS15 magazijnen x 

100%. 

 

11.  Toegang 

Kunnen onbevoegden zonder 

toegangsbeperking het terrein betreden 

en zich toegang verschaffen tot de PGS15 

opslag? (Vs 3.20.1) 

Jaarlijks 

Aantal PGS15 magazijnen die 

ontoegankelijk zijn voor 

onbevoegden / het totaal aantal 

PGS15 magazijnen x 100%.  

 

12.  Noodverlichting 

 

De noodverlichting en vluchtroute-

verlichting branden in de 

opslagvoorziening(en). (Vs 3.22.1) 

Ieder 

kwartaal 

Aantal PGS15 magazijnen waarbij 

noodverlichting en 

vluchtrouteverlichting werken / 

het totaal aantal PGS15 

magazijnen x 100%. 

 

Werken de noodverlichting en 

vluchtrouteaanduiding en zijn deze 

aangebracht conform NEN-EN 1838? 

 
 



 
PGS15 indicatoren - Activiteiten 
 

Indicator 

nummer 
Indicator Definitie 

Voorstel 

frequentie 

evaluatie 

Berekening Toelichting 

13.  Vergunde hoeveelheden 

De hoeveelheid gevaarlijke stoffen in 

opslag is conform de vergunde 

hoeveelheid. 

Tenminste 

ieder 

kwartaal 

Het aantal brandcompartimenten 

met overschrijdingen / het totaal 

aantal brandcompartimenten x 

100%  

Periodieke controle op overschrijding van de 

hoeveelheid per brandcompartiment van de 

vergunde / toegestane hoeveelheid van dat 

brandcompartiment. Het kan per bedrijf 

verschillen in benadering (aantal 

overschrijdingen van de hele inrichting of per 

brandcompartiment) en monitoring). 

14.  Dragers 

 

Staan pallets recht op de ligger? 

 

Kwartaal 

Aantal scheef staande pallets / 

het gecontroleerde  aantal pallets 

x 100% 

 

15.  Dragers 
Pallets in de opslagvoorziening zijn van 

een deugdelijke constructie (Vs 3.13.2) 
Kwartaal 

Aantal deugdelijke pallets /  het 

aantal gecontroleerde pallets x 

100% 

Let op spijkers, uitstekende delen, losse 

klossen e.d. 

16.  Scheiding van stoffen 

Gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen die 

met elkaar gevaarlijke reacties geven 

worden gescheiden van elkaar 

opgeslagen (m.u.v. Limited quantities 

(LQ) of vrijgestelde hoeveelheden )).( Vs 

3.4.8) 

Kwartaal 

Het aantal brandcompartimenten 

met overschrijdingen / het aantal 

gecontroleerde 

brandcompartimenten x 100% 

Worden bijvoorbeeld zuren en logen 

gescheiden van elkaar opgeslagen en 

oxiderende stoffen gescheiden van brandbaar 

      



  

 

 
   

17.  Functiegericht opgeleid 

Aantal medewerkers dat functiegericht 

opgeleid is op het gebied van gevaarlijke 

stoffen (ADR 1.3 / PGS15)  

 

Aantal opgeleide medewerkers / 

het  totaal aantal medewerkers 

dat met gevaarlijke stoffen werkt 

x100% 

Is er binnen uw onderneming minimaal één, 

maar het liefst meerdere personen die een 

PGS15 cursus gevolgd hebben?  

Hoewel de verwijzing naar de 

functieomschrijvingen uit de ADR niet specifiek 

in de PGS15 naar voren komen, dient hier wel 

rekening mee gehouden te worden. 

18.  Veiligheidsbladen 

 

Heeft u van alle stoffen die binnen uw 

onderneming opgeslagen worden 

veiligheidsbladen (MSDS-en) beschikbaar 

en zijn deze actueel?( Vs 3.16.2) 

Kwartaal 

Aantal gecontroleerde stoffen 

waarvan een MSDS aanwezig is / 

het aantal gecontroleerde stoffen 

x 100% 

 

19.  Brandweerjournaal 

 

Het brandweerjournaal dient volledig te 

zijn, actueel, voorzien van datum en 

aanwezig te zijn op een plaats die direct 

toegankelijk is voor hulpverlenende 

diensten. (Vs 3.18.1) 

kwartaal 

Aantal gecontroleerde 

brandweerjournaals dat voldoet / 

het aantal gecontroleerde 

brandweerjournaals x 100% 

Wordt er in de hele inrichting meer dan 2 500 

kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-

stoffen opgeslagen (indien niet dan nvt) 

20.  Intern noodplan 

Het intern noodplan is actueel en bevat 

alle organisatorische en technische 

maatregelen ter bestrijding van ongeval 

of incident. (Vs 3.19.1 en  3.19.2) 

Jaarlijks / 1x 

per 3 jaar 

Laatste actualisatie / evaluatie 

interne noodplan 
 



   
   

21.  Intern noodplan 

 

Zijn alle noodscenario’s uit het noodplan 

tenminste éénmaal per drie jaar 

geoefend? 

 

Jaarlijks 

 

Totaal aantal geidentificeerde 

scenario’s die binnen de gestelde 

termijn geoefend zijn / het totaal 

aantal scenarios x 100% 

 

22.  Interne noodorganisatie 

 

Er zijn voldoende BHV-ers binnen de 

inrichting en deze zijn aantoonbaar 

opgeleid (Vs 3.26.1) 

Jaarlijks 

Aantal vereiste BHV-ers die 

aantoonbaar opgeleid zijn / het 

aantal vereiste BHV-ers x 100 % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prestatie indicatoren voor de BRZO. 
 

Element I – De organisatie en het personeel. 
 
Voor een veilige bedrijfsvoering is het van belang dat een organisatie goed personeelsbeleid voert jegens haar eigen werknemers en werknemers van 

derden. De organisatie moet bijvoorbeeld communiceren over de risico’s van zware ongevallen op de locatie, de relevante procedures en de taken en 

verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers.  De wettelijke vereisten op dit gebied zijn opgenomen in de vigerende wet en regelgeving. 

Relevant zijn onder andere: 

 

-          inzicht in de organisatie door de aanwezigheid van een actueel organogram. 

-          personeelsbeleid voor eigen medewerkers is vastgelegd, bijvoorbeeld in een personeelsplan. 

-          een duidelijke organisatiestructuur van de preventieve en repressieve veiligheidsorganisatie. 

-          Periodiek vindt evaluatie plaats van gestelde eisen aan personeel. 

-          Aanvullende eisen en verwachtingen voor Brzo Element II 

 
Indicator Definitie Voorstel 

frequentie 

evaluatie 

Type indicator (leading of 

lagging) 

Berekening Norm Wettelijk kader/ 

veiligheidsaspect 

Opleiding medewerker Aantal chauffeurs op 

intern materiaal dat 

aantoonbaar is 

opgeleid* 

Per kwartaal Leading Totaal aan chauffeurs 

intern materiaal dat 

aantoonbaar is opgeleid / 

totaal aantal chauffeurs x 

100% 

100% Adequaat opleiden  
(* Heftruck / reachtruck / 
hoogbouw). 
 

Opleiding medewerker Aantal medewerkers 

dat functiegericht 

opgeleid is op het 

gebied van gevaarlijke 

stoffen (ADR 1.3 / 

PGS15) 

Per kwartaal Leading Aantal medewerkers dat 

functiegericht opgeleid is 

op het gebied van 

gevaarlijke stoffen  / totaal 

aantal medewerkers dat 

met gevaarlijke stoffen 

werken x 100% 

100% Adequaat opleiden 



Taken / 

verantwoordelijkheden / 

bevoegdheden 

medewerker 

Aantal medewerkers 

dat beschikt over een 

functieomschrijving 

Per kwartaal Leading Aantal medewerkers dat 

beschikt over een 

functieomschrijving  /  

totaal aantal medewerkers 

x 100% 

100% Vastleggen taken/ 

verantwoordelijkheden/ 

bevoegdheden 

Taken / 

verantwoordelijkheden / 

bevoegdheden 

medewerker 

Aantal medewerkers 

dat een jaarlijks een 

functioneringsgesprek 

krijgt 

Jaarlijks Leading Aantal medewerkers dat 

een jaarlijks een 

functioneringsgesprek krijgt  

/ totaal aantal 

medewerkers x 100% 

100% Functioneren medewerker 

Ondernemingscultuur Aantal overuren binnen 

het bedrijf (vaste 

medewerkers magazijn) 

Maandelijks Leading Totaal aantal uren / aantal 

contracturen x 100% 

indicator Goede (veiligheids-) cultuur 

Ondernemingscultuur 

 

Aantal opleidingen 

gepland  

Jaarlijks Leading Aantal uitgevoerde op-

leidingen / aantal geplande 

opleidingen x 100% 

100% Goede (veiligheids-) cultuur 

Ondernemingscultuur 

 

Gepland 

veiligheidsoverleg 

Afhankelijk 

van 

frequentie 

overleg 

Leading Aantal uitgevoerde 

veiligheidsoverleggen / 

aantal geplande 

veiligheidsoverleggen x 

100% 

100% Goede (veiligheids-) cultuur / 

betrokkenheid directie 

Ondernemingscultuur 

 

Nieuwe medewerkers 

worden aantoonbaar 

ingewerkt (magazijn) 

Jaarlijks Leading Aantal nieuwe 

medewerkers dat 

aantoonbaar is ingewerkt / 

aantal nieuwe 

medewerkers x 100% 

100% Goede (veiligheids-) cultuur 

Taken / 

verantwoordelijkheden / 

bevoegdheden 

medewerker 

Kennis medewerkers 

wordt periodiek 

getoetst 

Jaarlijks Leading Aantal getoetste 

medewerkers / aantal 

opgeleide medewerkers x 

100% 

100% Functioneren medewerker 



Element II – De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen. 
 

Indicator Definitie Voorstel 

frequentie 

evaluatie 

Type indicator (leading of 

lagging) 

Berekening Norm Wettelijk kader/ 

veiligheidsaspect 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

Actiepunten uit 

veiligheidsstudies 

binnen gestelde termijn 

opgelost 

Jaarlijks Leading totaal aantal actiepunten 

uit veiligheidsstudies 

binnen gestelde termijn 

opgelost / totaal aantal 

actiepunten x 100% 

100% Identificatie gevaren en 

beoordeling risico’s 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

Binnen termijn 

afgeronde actiepunten 

uit ongevals-

onderzoeken 

Jaarlijks Leading totaal aantal actiepunten 

uit ongevalsonderzoeken 

binnen termijn afgerond / 

totaal aantal actiepunten 

uit ongevalsonderzoeken 

100% Identificatie gevaren en 

beoordeling risico’s 

Identificatie gevaren en 

beoordeling risico’s 

Aantoonbare procedure 

voor stoffenacceptatie  

Jaarlijks Leading Aantal  op stofacceptatie 

gecheckte stoffen / totaal 

aantal nieuwe stoffen x 

100% 

100% Identificatie gevaren en 

beoordeling risico’s 

Identificatie gevaren en 

beoordeling risico’s 

Veiligheidsinformatie-

blad aanwezig 

Maandelijks Leading Check op aanwezigheid 

veiligheidsinformatie-blad 

100% Verplichting uit PGS 15 

Identificatie gevaren en 

beoordeling risico’s 

Procedure identificatie 

en beoordeling gevaren 

zware ongevallen 

aantoonbaar 

uitgevoerd. 

Jaarlijks Leading Checks op opvolging 

procedure (nader te 

bepalen door bedrijf) 

100% Verplichting uit BRZO 2015 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circel 

Registratie near-misses Maandelijks Lagging Acties uit near-misses 

registratie aantoonbaar 

opgevolgd / totaal aantal 

actie uit near-misses x 

100% 

100% Identificatie gevaren en 

beoordeling risico’s 



 
Element III – De controle op de exploitatie. 
 

Indicator Definitie Voorstel 

frequentie 

evaluatie 

Type indicator (leading of 

lagging) 

Berekening Norm Wettelijk kader/ 

veiligheidsaspect 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

Kritische installaties op 

tijd onderhouden 

Per kwartaal Leading  uitgevoerd onderhoud 

kritische installaties / 

gepland onderhoud 

kritische installaties x 100% 

100% Beschermingsniveau PGS 15 / 

betrouwbare technische 

veiligheidsbarrière 

Borging processen / 

compliance 

Beoordelen stoffen op 

juiste opslaglocatie 

Maandelijks Lagging Aantal stoffen steekproef 

juist op locatie / aantal 

stoffen in de steekproef x 

100% 

100% Compliance met vergunning 

Borging processen / 

compliance 

Beoordelen stoffen op 

aanwezigheid (juiste) 

MSDS 

Per kwartaal Lagging Aantal stoffen steekproef 

met juist MSDS / aantal 

stoffen in de steekproef x 

100% 

100% Neem een x aantal stoffen in 

het magazijn en ga na of er 

een actuele MSDS aanwezig 

van de steekproef. 

Borging processen / 

compliance 

Veiligheidsinspecties-

/rondes 

Afhankelijk 

van bedrijf 

Lagging Aantal uitgevoerd / aantal 

geland x 100% 

100% Compliance met vergunning 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

Acties uit 

veiligheidsinspecties-

/rondes 

Per kwartaal Leading Aantal opgevolgde acties / 

aantal op te volgen acties x 

100% 

100% Compliance met vergunning / 

identificatie van gevaren en 

beoordeling risico’s 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

Onderhoud contractors 

via werkvergunning 

Maandelijks Leading Aantoonbare 

werkvergunning verkregen 

volgens procedure/ alle 

door procedure 

aangewezen werken x100% 

100% Goede (veiligheids-) cultuur 



       

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

Werkvergunningen  Maandelijks Leading Werkvergunningen correct 

ingevuld/aantal 

gecontroleerde 

werkvergunningen x 100% 

100% Goede (veiligheids-) cultuur 

Meldingsgedrag Schades aan 

stelling/aanrijbeveili-

ging 

Maandelijks Leading Aantal (tijdig) gemelde 

schades aan stellingen- 

aanrijbeveiliging / totaal 

aantal geconstateerde 

schades aan stellingen en 

aanrijdbeveiliging x 100% 

100% ‘Tijdig’ definiëren binnen het 

bedrijf 

Meldingsgedrag Schades aan intern 

transport materiaal 

Maandelijks Leading Aantal (tijdig)gemelde 

schades aan intern 

transport materiaal / totaal 

aantal geconstateerde 

schades aan intern 

materieel x 100% 

100% ‘Tijdig’ definiëren binnen het 

bedrijf 

Meldingsgedrag Schades aan gebouw Maandelijks Leading Aantal (tijdig) gemelde 

schade aan gebouw / totaal 

aantal geconstateerde 

schades aan gebouwen x 

100% 

100% ‘Tijdig’ definiëren binnen het 

bedrijf 

       

 
 
 
 
 
 
 



 
Element IV – De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen. 
 

Indicator Definitie Voorstel 

frequentie 

evaluatie 

Type indicator (leading of 

lagging) 

Berekening Norm Wettelijk kader/ 

veiligheidsaspect 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

MOC niet uitgevoerd / 

doorlopen volgens 

eigen procedure 

Per kwartaal Leading Aantal MOC dat niet 

correct is uitgevoerd ten 

opzichte/totaal aantal x 

100% 

100% Goede (veiligheids-) cultuur 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

Wijzigingen aan 

blussysteem begeleidt 

door MOC. 

Maandelijks Leading Aantal MOC blussysteem / 

aantal wijzigingen aan 

blusssyteem x 100% 

100% Beschermingsniveau PGS 15 / 

betrouwbare technische 

veiligheidsbarrière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Element V – Planning voor noodsituaties. 
 
 

Indicator Definitie Voorstel 

frequentie 

evaluatie 

Type indicator (leading of 

lagging) 

Berekening Norm Wettelijk kader/ 

veiligheidsaspect 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

 Uitgevoerde 

trainingen/oefeningen 

BHV 

Maandelijks Leading  Aantal uitgevoerde BHV-

oefeningen/ aantal 

oefeningen BHV volgens 

schema x 100% 

100% Effectieve noodorganisatie 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

Aanwezige 

medewerkers met een 

geldig BHV certificaat 

Dagelijks Leading Aanwezige BHV-ers / aantal 

benodigde BHV-ers  om het 

grootste scenario uit te 

kunnen voeren x 100% 

100% Effectieve noodorganisatie 

Borging processen / 

compliance 

Ontruiming binnen 

vastgestelde tijd 

Per kwartaal Leading Gemeten tijd bij oefening 

gelijk of kleiner dan 

vastgestelde tijd  

Ja  Effectieve noodorganisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Element VI – Toezicht op prestaties. 
 

Indicator Definitie Voorstel 

frequentie 

evaluatie 

Type indicator (leading of 

lagging) 

Berekening Norm Wettelijk kader/ 

veiligheidsaspect 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

Verbeterdoelen 

management review 

Jaarlijks Leading gerealiseerde 

verbeterdoelen / Aantal 

geformuleerde 

verbeterdoelen x 100% 

100% Goede (veiligheids-) cultuur 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

Prestatie-indicatoren Jaarlijks Leading Behaalde score’s op 

prestatie-indicatoren / 

doelstellingen prestatie-

indicatoren x 100% 

% van de kpi’s 

behaald 

Goede (veiligheids-) cultuur 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

Binnen termijn 

afgeronde actiepunten 

uit bevindingen van 

audits en inspecties 

Jaarlijks Leading Aantal acties n.a.v. 

bevindingen van audits en 

inspecties binnen termijn 

afgerond / Totaal aantal 

acties n.a.v. bevindingen 

van audits en inspecties x 

100% 

100% Goede (veiligheids-) cultuur 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

Conform planning 

afgeronde interne 

audits 

Jaarlijks Leading Gerealiseerde audits / 

geplande audits x 100% 

100%  Goede (veiligheids-) cultuur 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

conform planning 

uitgevoerd 

afdelingsoverleg 

Jaarlijks Leading Aantal uitgevoerde 

afdelingsoverleggen / 

geplande 

afdelingsoverleggen x 100% 

100%  Goede (veiligheids-) cultuur 

 



 
Element VII – Controle en analyse. 
 

Indicator Definitie Voorstel 

frequentie 

evaluatie 

Type indicator (leading of 

lagging) 

Berekening Norm Wettelijk kader/ 

veiligheidsaspect 

Ondernemingscultuur / 

implementatie deming 

circle 

 Overtredingen BRZO 

audit 

Jaarlijks Lagging  Aantal categorie 1 en 2 

overtredingen 

0 Goed werkend VBS 

 
 
 



 

Bronvermelding en begrippen. 
 

 

AI: (voormalige) Arbeidsinspectie, nu Inspectie SZW 

 

Arbo: Arbeidsomstandigheden 

 

Automatische brandbeveiligingsinstallatie: Installatie die in geval van brandmelding 

automatisch wordt geactiveerd en dient voor de verhoging van de brandveiligheid  

 

ATEX: Atmosphéres explosives (explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden) 

 

Brandcompartiment (in Bouwbesluit): Brandcompartiment als bedoeld in het Bouwbesluit 

(gedeelte van één of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand). 

 

Brandmeldinstallatie: Een samenstelsel van detectoren, bekabeling, een brandmeldcentrale 

en een doormeldinstallatie, dat nodig is voor ontdekken van een brand, het melden van 

brand en het geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties. 

 

Brandwerendheid: Brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie bepaald 

conform NEN 6069. 

 

Gevaarlijke goederen/ stoffen (ADR): Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer conform 

het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan 

wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de IMDG-Code. 

 

Inpandige opslagvoorziening: In een (ander) bouwwerk gesitueerde opslagvoorziening. 

 

Intermediate Bulk Container (IBC) (ADR): Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 

6.5 van het ADR is genoemd. 

 

NEN-normen: Norm uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut.  

 

Tijdelijke opslagvoorziening: Een specifieke locatie binnen de inrichting, al dan niet met 

constructieve voorzieningen conform hoofdstuk 5 van PGS 15, bedoeld om ladingen tijdelijk 

neder te leggen alvorens deze in opslag worden geplaatst danwel naar derden worden 

vervoerd. Hierbij valt te denken aan een laad- of losgedeelte, vak of ‘paardenbox’. 



 

UN-nummer (ADR): De Verenigde Naties kent aan gevaarlijke stoffen een 

stofidentificatienummer toe, het zogenaamde UN-nummer. Een complete lijst van al deze 

stoffen en hun nummers is onder andere te vinden op UN ECE website. 

 

Uitgangspuntendocument (UPD): Document met gegevens voor een goed ontwerp en een 

goede werking van de brandbeveiligingsinstallatie, dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in 

vs 4.8.8. 

 

Uitpandige opslagvoorziening: Een niet in een bouwwerk gesitueerde opslagvoorziening. 

 

Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem: Installatie van automatische 

sproeiers, schuimdistributiesystemen, brandweerslangen en/of draagbare brandblussers die 

zijn bedoeld voor het doven van vuren. 

 

Vloeistofkerende vloer: Vloeistofkerende vloer conform de NRB. 

 

WBDBO: Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. 
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