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Woord
d vooraf
Henri L
Lopes Cardo
ozo1 en Marrtin de Breee2

o
de het Erassmus Instittuut Toeziccht & Com
mpliance (E
EITC) in
Op 2 juni 2010 organiseerd
werking mett de Provinncie Noord-Brabant eenn symposiu
um over syssteemtoeziccht in de
samenw
procesinndustrie. Dee grote belaangstelling voor
v
dit sym
mposium was
w een indiicatie voor de
d brede
interesse in dit onderwerp.
o
Het symp
posium bestteedde aan
ndacht aan de kansenn en de
mogelijkkheden diee systeemtooezicht bieddt, maar oook aan de beperkingeen en de pootentiële
valkuileen hiervan. Uit de reacties op
o het sym
mposium en de on
ntwikkelingeen rond
systeem
mgericht toezzicht werd duidelijk daat een vervoolg in een behoefte
b
zouu voorzien. Daarom
organiseeerde het EITC
E
op 8 juni 2011 in samenw
werking meet de Verenniging Nedderlandse
Chemische Industrrie (VNCI), het program
mma Landeelijke Aanpak Risicobeeheersing Bedrijven
B
(LAT RB),
R AkzoN
Nobel en NE
EN een sympposium overr managementsystemenn en toezichht.
Dit tweeede sympo
osium beooggde oplossiingsrichtinggen te geveen voor eenn aantal maaatschappelijke kwesties die
d samenhhangen mett systeemggericht toezzicht en daaaraan gereelateerde
a
van bedrijven en
e overhedeen staan, zooals: duurzaaamheid,
uitdaginngen die hooog op de agenda
kwaliteiit van leefom
mgeving enn risicobeleiid en -beheeersing, en dat
d in een dichtbevolkt land als
Nederlaand. De aanddacht voor risicobehee
r
ersing is recent weer oppgelaaid naaar aanleiding van de
brand biij Chemie Pack
P
in Moeerdijk. Vraggen die bij dit
d alles dooor het bedrijfsleven beaantwoord
moeten worden zijn
n:
-

Hoe moetenn wij ervooor zorgen daat we voldooen aan de veelheid
H
v
aaan eisen vann diverse
sstakeholderrs, zoals onnder ander verwoord in wet- en regelgevinng, NGO nota’s
n
en
bbranche inittiatieven?

-

H kunnenn we de uitw
Hoe
werking vorrm geven enn compliancce praktisch borgen?

-

H commu
Hoe
uniceren wijj over de reesultaten meet de stakeho
olders?

-

En bovenall: Hoe worddt met al die
E
d eisen enn beheersinggsstructurenn vermedenn dat een
aalles verstikkkende bureeaucratie on
ntstaat en schijnzekerheeid wordt geecreëerd?

Het invvulling geveen aan dezze vragen vergt
v
inzet en een gesstructureerdde aanpak van
v vele
functiess van hoog tot laag in bedrijven. Het vraagtt van overh
heden en beedrijven om
m durf en
vooral de
d bereidheeid om de scheidslijnnen te slechhten. Het vraagt
v
ook om een prraktische
betrokkenheid van de adviseurrs en kennissinstellingenn. Het was daarom verrheugend om
m te zien

1 Dr. Hennri Lopes Carddozo is voorm
malig managerr Quality, Heaalth, Safety, Ennvironment annd Security bij
ij
AkzoN
Nobel Industriaal Chemicals
2
Dr. Marrtin de Bree iss directeur vann Next Step Management
M
B
B.V. en als ondderzoeker verb
bonden aan heet
Erasmuus Instituut Tooezicht & Com
mpliance

Voorwooord
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dat een brede verteegenwoordiiging van overheid,
o
beedrijfslevenn, advieswerreld en wettenschap
m.
acte de pprésence gaaven op het symposium
Onder leiding van dagvoorzittter drs. Victor Deconinnck gingen sprekers uiit de wetensschap en
beroepspraktijk in op de kanssen en risicco’s van syssteemgerich
ht toezicht bij
b grote beedrijven.
s
diee op dit sym
mposium eeen inleidingg hebben
Deze buundel bevatt de bijdraggen van de sprekers
verzorgd.
In de eeerste tweee bijdragenn gaan Knnut Schwaleenberg, preesident AkkzoNobel Inndustrial
Chemicals en Henrri Lopes Caardozo, mannager QHSE
E&S AkzoN
Nobel Industrial Chem
micals, in
n een gestrructureerdee aanpak door
d
bedrijvven bij hett invullen van
v hun
op het belang van
maatschhappelijke verantwooordelijkheid.. Zij spreeken vanuuit een ruuime ervaaring in
procesvverbetering en -beheeersing en de ontwikkkeling naaar compliaance manaagement.
Vervolggens staat Gerard Meertens, hooogleraar Finnancial acccounting, stil
s bij de rol van
manageementsystem
men bij het beheersen van risico’s. De vierde bijdragee, van de hand
h
van
clustermanaager NEN-managemenntsystemen,, gaat in op
Dick Hortensius,
H
o de ontw
wikkeling
binnen ISO van eeen generiekk kader vooor managem
mentsysteem
mstandaardeen. Martin de
d Bree,
onderzooeker bij heet Erasmus Instituut Toezicht
T
& Compliancce en directteur van Next Step
Manageement, besteeedt in de vijfde bijdrrage aandaccht aan de voortgang op het gebbied van
systeem
mgericht toeezicht. De laatste
l
bijdrrage is afkoomstig van Jan ten Dooeschate, voorzitter
v
regiegrooep Landelij
ijke Aanpakk Toezicht Risicobehee
R
ersing Bedriijven en direectielid Ruiimtelijke
Ontwikkkeling en Handhaving
H
g bij de prrovincie Nooord-Braban
nt, en gaatt in op hett nieuwe
samenw
werkingsprogramma vann de overheeid op het vllak van toezzicht op risiicobedrijvenn.
Wij zijnn Shelly Wuu en Moniqque Arrachaart van het Erasmus
E
Insstituut Toezzicht & Com
mpliance
dankbaaar voor alle hand- en sppandiensten
n bij het orgganiseren vaan het symposium en slluiten dit
voorwoord af met het bedankken van Sjoerd Looijs van
v de VNCI, Dick Hortensius
H
v NEN
van
en Keees Boekel van
v
LAT RB
R voor de
d prettige samenwerrking voor, tijdens enn na dit
symposium.
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Het beelang van
n een gestrructureerrde aanpaak door bedrijven
b
bij het in
nvullen
van hu
un maatscchappelijk
ke veranttwoordelijjkheid
Knut Scchwalenberg
g

Inleidin
ng
“Managgementsysteemen en Toeezicht”, het onderwerp van dit sym
mposium is erg actueel en heeft
elijke kwessties en daaaraan gerelaateerde uitddagingen
raakvlakkken met een
e aantal maatschapp
m
die hooog op agend
da staan vaan organisaaties en oveerheden in ons dichtbbevolkte Neederland:
duurzaaamheid, kwaaliteit leefom
mgeving, risicobeleid en
e risicobeh
heersing.
Graag w
wil ik in dezze bijdrage onder de tiitel “Het bellang van eeen gestructu
ureerde aanppak door
bedrijveen bij het invullen
i
vaan hun maaatschappelijke verantw
woordelijkheeid”, de zieenswijze
geven vvan de chem
mische indusstrie en in het
h bijzonderr van die vaan AkzoNob
bel, met bellangrijke
vestiginngen in Nedderland. Alvvorens op het
h onderweerp in te gaaan, geef ik in vogelvluucht een
beschrijjving van de chemissche industtrie, AkzoN
Nobel en haar
h
business unit Inndustrial
Chemicals waar ik verantwoorrdelijk voorr ben.
mische Inddustrie worddt in Nederrland verteggenwoordiggd door de Verenigingg van de
De chem
Nederlaands Chemische Industtrie (VNCI)). De VNCII heeft als visie:”Een
v
o
omgeving
s
scheppen
waarin de chemissche industrie concurrrerend, duuurzaam, innovatief
i
e zorgvulldig kan
en
w
gewaardeerd om
m haar bijd
drage aan de
d welvaarrt en het
onderneemen en grroeien én wordt
welzijn in Nederland”. De miissie van dee VNCI is: “het creërren van optimale voorw
waarden
voor heet functionerren en de groei
g
van de
d chemischhe sector in Nederlandd en het bevvorderen
van de kkwaliteit van
n de sector””
Na de vvoedingsmidddelenindusstrie is de chemie
c
de grootste
g
indu
ustriële sector van onss land en
zij leveert een belaangrijke bijjdrage aan het Bruto Binnenlandds Product3. In de chhemische
industrie werken ongeveer
o
644.000 menssen, waarvaan 15.000 kenniswerke
k
ers. De induustrietak
d
7%
% van de industriële werkgelegenhheid, 19% van
v de Nedderlandse
vertegennwoordigt daarmee
productiie en 19% van onze export.
e
Mett een omzett van € 47 miljard in 2010 verzoorgde de
chemie een positiev
ve bijdrage aan de handdelsbalans van
v ruim € 19 miljard.
g
verrf- en coattingsondernneming en een vooraaanstaand
AkzoNoobel4 is ‘s werelds grootste
produceent van speecialistischee chemicaliiën. AkzoN
Nobel voorzziet industriie en consuumenten
wereldw
wijd van innnovatieve prroducten enn werkt met passie aan de ontwikkeling van duuurzame
oplossinngen voor haar
h
klantenn. Het hoofd
fdkantoor sttaat in Amsterdam, hett bedrijf behhoort tot
de Globbal Fortune 500 en heeft een leideerschapspositie op het gebied
g
van duurzaamhheid. Met
activiteiiten in meeer dan 80 landen zett het zich met circa 55.000 meedewerkers in voor
topkwalliteit en het realiseren van
v “Tomorrrow’s Answ
wers Today
y™”.

3
4

Jaarversslag VNCI 2010
www.akkzonobel.com
m
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AkzoNoobel Industtrial Chemiicals5 produuceert en vverhandelt zout en ennergie, chloooralkali
producten en derivvaten zoals monochlooorazijnzuur (MCA) en metaalzouteen. Het is Europa’s
E
grootstee producentt van vacuüümzout en een belanggrijke leveraancier van chloor, nattronloog,
zoutzuuur, en MCA
A, die wordeen toegepasst in de cheemische, waasmiddelen-- voedings-, papieren plastticindustrie en in de bouw.
b
De producten
p
z onmisbbaar in het dagelijks leven
zijn
l
en
worden gebruikt bij
b het makeen van ondder andere auto-onderd
a
delen, glas, plastic, gennees- en
ontsmetttingsmiddeelen en textiel.
Industriial Chemicaals - met 1700 medeweerkers – heeeft een omzeet van meerr dan € 1 miljard
m
en
productiielocaties in
i Nederlannd (Rotterddam, Hengeelo en Dellfzijl), Duittsland (Ibbeenbüren,
Frankfuurt en Bitterrfeld), Deneemarken (M
Mariager), de
d Verenigd
de Staten (L
LeMoyne) en
e China
(Taixingg). Het hooffdkantoor van
v het bedrrijf is gevesttigd in Ameersfoort.

De maaatschappelij
ijke kaders
Willen bedrijven overleven, dan moetten ze hunn maatschapppelijke veerantwoordeelijkheid
g
in heet bijzonderr voor de zware
z
chem
mische indu
ustrie, waarrtoe ook
oppakkeen en dat geldt
AkzoNoobel Industrrial Chemiccals behoortt. Dat doen op gestrucctureerde wiijze is voorral in het
eigen beelang. Toch
h is het niet zo voor de
d hand ligggend omdatt vele aspeccten die daaarmee te
maken hebben trad
ditioneel loos van elkaaar zijn opggepakt door tal van acctoren, instiituten en
functiess in de beddrijven, bij de overheiid en instituuties. Medee daardoor zijn deze aaspecten
verkokeerd neergezeet en gescheeiden aangeestuurd.
Om tal van redennen voldoett die gefraggmenteerde aanpak niiet meer en
n zal tot eeen meer
gestructtureerde en integrale aaanpak over moeten woorden gegaaan en dat is een hele uiitdaging.
Graag wil
w ik daar nader
n
op inggaan vanuit drie kaders: productie,, markt en het
h bedrijf:
Het eersste kader is de producttie en het beehouden vaan het recht om te prodduceren: de “license
to operaate”. Om die
d licentie te behoudeen is aandaccht voor dee directe leeefomgevingg van de
productiie locaties een
e eerste vereiste,
v
zek
ker in een dicht
d
bevolkt land als Nederland. Daarbij
staan vooorop:
1. Het voorkomenn van incideenten en em
missies met als gevolg onvoorzienne schade aan
a mens
m
doorr het beheerrsen van onnze processeen
en milieu,
2. Het waar van toepassing,
t
verbeterenn van de kw
waliteit van het milieu en de direecte leefng van onzee processen.
omggeving doorr verbeterin
Transpaarantie en eeen open com
mmunicatie met de om
mgeving overr de risico’ss van de acttiviteiten
en de w
wijze waaropp de risico’ss worden beeheerst moett daarbij uittgangspunt zijn
z
Het tweeede kader is
i de markt en de produ
ucten die wij
w op de maarkt brengenn, het behouuden van
het rechht om dat te doen, de “llicense to seell”.
Hoe milieubelastennd en veiligg is het prooduct, hoe veilig
v
is heet transport ervan, welke eisen
moeten in acht geenomen woorden voor een veilig gebruik, wat
w zijn de eventuele vervolg-

5

www.akkzonobel.com
m/ic
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producten en hoe veilig
v
is hett gebruik daarvan voor mens en milieu
m
en toot slot: watt gebeurt
oduct aan heet eind van zijn levensdduur?
met het vervolg pro
h behoudeen van ons bestaansrec
b
cht ofwel
Het derdde kader beetreft de langere termijnn strategie het
de “liceense to existt”. Hebben we als busiiness een tooekomst? Hier
H spelen vooral
v
vraaggstukken
van duuurzaamheid een rol. Het leveren vaan productenn die bijdraagen aan verrduurzaminng van de
maatschhappij. Zorg
gen dat de producten
p
e toegevooegde waard
een
de hebben of
o behoudenn. Je ziet
dit strevven ook teruug in het AkkzoNobel motto
m
“Tomoorrow’s Ansswers Today
y”.
Elke liccense kent zijn
z eigen ontwikkeling
g, dynamiekk en tegenw
woordig wettgevend kadder, toch
kunnen ze niet meer los van elkaar
e
wordden opgepaakt. Het bew
werkstelligeen van een integrale
i
benaderring vraagt een inspannning op velle gebiedenn en wellich
ht ook een andere
a
houdding van
de stakeeholders.
De versschillende invalshoekeen
Graag w
wil ik wil ikk hier vijf voor
v
ons van
n belang zijjnde invalshhoeken beliichten die innwerken
op de drrie genoemdde kaders:
1. De pproductiebeedrijven en dde mensen die
d daarin werken;
w
2. De ooverheid viaa wet- en reegelgeving;
3. Norm
malisatie vaan het manaagen;
4. De cchemische Industrie,
I
dee VNCI en het Responsible Care programma;
p
;.
5. De bbusiness en het manageen daarvan.
De prodductiebedrijv
ven en de mensen
m
die daarin
d
werkken
Voor chhemiebedrijjven, en voooral de bedrijven die behoren toot de zwaree industrie,, zijn de
stakehollders naast het moederbedrijf, dee medewerkkers en de aandeelhoud
a
ders, voorall ook de
directe omwonende
o
en en de milieuorganis
m
saties. Veellal lopen dee belangen van
v de stakkeholders
parallel en is er eeen grote maate van gem
meenschapppelijkheid. In
I het bijzo
onder geldt dat alle
partijen
n groot bela
ang hechten
n aan het vo
oorkomen van
v schade aan mens en
e milieu.
Dit is vvoor chem
mische bedriijven met potentieel risicovolle activiteiten
n niet zom
maar een
uitspraaak. Integend
deel, het vooorkomen van
v schade aan
a mens en
e milieu iss een “condditio sine
qua nonn”, een vooorwaarde om
o te overlleven. Andeers gesteld,, het is eenn vereiste voor
v
het
behoudeen van de eerste liceense, de “liicense to operate”.
o
Eeen ernstig incident kaan grote
gevolgeen hebben voor
v
mens en milieu en zet niet alleen heet voortbesttaan van heet locale
productiiebedrijf opp het spell, maar zall ook ernsstige gevolg
gen hebbenn voor hett gehele
moederbbedrijf. Wee kennen allemaal
a
dee voorbeeldden daarvan
n: Seveso (Sandoz), Bhopal
(Union Carbide), Enschede (S.E. Fire Works), Incidenten
I
D
Horizon
met het Deepwater
boorplattform en de
d Texas City raffinadderij (BP), Buncefield
d (Total & Texaco), Toulouse
T
(AZF vaan TotalElfF
fFina) en reccent Moerdiijk (Chemiee-Pack), etceetera.
Bovenall is er het menselijke en persoon
nlijk aspectt; de menseen om wie het gaat zijn
z onze
collega’’s en onze buren. Wee zijn deel van de leeefgemeenschap en hett milieu waaarin we
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opererenn en beidee willen wee geen schaade toebrenngen. De mensen
m
die in onze bbedrijven
werken zijn ook al om die redeen zeer betrrokken bij het
h voorkom
men van schaade.
Ook dee overheid heeft een belangrijkee taak in het
h behartig
gen van dee maatschaappelijke
belangeen, waaronder die van de
d omwonennden en de milieuorgan
m
nisaties.
De uitddaging is da
at overheidd en bedrijfs
fsleven elkaaar daarbij zien als aaanvullend in
i plaats
van als ppotentiële overtreder
o
e bestraffeer.
en
t
dig een opdrracht die geeldt voor
Het vooorkomen vaan schade aaan mens enn milieu is tegenwoord
de gehele keten. Heet keten-dennken vindt zijn
z uitwerkking in milieeuverantwooord ondernnemen en
is vertaaald in begrrippen als sustainable
s
developmeent; peoplee, profit, planet en “ccradle to
cradle” ofwel van grondstof terug
t
naar grondstof. Daar liggenn de uitdaggingen voorr ons als
d maatschapppij als gehheel.
chemiscche Industrie en voor de
De overrheid via weet- en regelggeving
Ook viaa de Europese wet- en rregelgeving
g wordt sturiing gegevenn aan de drie “licenses””
Ik bepeerk me tott de belangrijkste Euuropese weetgeving enn laat hier ook de specifiek
s
Nederlaandse “extraa detailleringg” van EU-wetgeving buiten
b
beschouwing.
 L
License 1:Inndustrial Em
mission Dirrective (vooorheen de Inntegrated Pollution
P
Prevention
C
Control Dirrective), de Waste Fram
mework Dirrective, de Water
W
Frameework Directive, de
S
Seveso Dirrective en Air
A Quality
y Directive.. Deze regeelen het technische kader,
k
de
vvergunningsvereisten en
e de zorgm
maatregelen..
Substance,, Dangerouus Preparattion and
 L
License 1, 2 en 3: REACH, Dangerous
D
C
Classifying Labeling, and Packaaging Direcctives (CLP
P) met de Waste Fraamework
D
Directive enn stof-speciifieke wetgeeving regelen ze het sttoffen- en productman
p
nagement
ddoor de geehele keten heen. (Eeen voorbeelld van stoff-specifiek is
i bijvoorbeeld het
tterugdringeen van de antropogene
a
e uitstoot van
v gevaarllijke geprio
oriteerde stooffen als
kkwik met de
d Europesee kwik strattegie) Ook oontbreekt het
h niet aan initiatievenn om het
ggebruik vann fossiele brandstoffen
b
n terug te dringen
d
zoaals het in ontwikkelin
o
ng zijnde
E
Emission Trading Systtem (ETS)
Feitelijkk zijn in de
d Europesse wet- en regelgevinng veel maanagementssysteemaspeecten en
transparrantievereistten opgenoomen en wo
ordt externee verificatiee door of namens
n
de overheid
o
uitgevoeerd. Op Europees
E
niiveau komtt de wetgeeving tot stand via een gestruuctureerd
consultaatie proces waarbij allle stakehoolders wordden uitgenoodigd om deel
d
te nem
men. De
uiteindeelijke uitko
omst van dit
d proces in Europeese wetgeviing wordt door de industrie
i
geacceppteerd en uitgevoerd.
u
m
ik connstateren dat
d de dooorvertaling naar de
Helaas moet
Nederlaandse beleid
ds- en verguunningpraktiijk en de coonsultatie daaarover verb
betering behhoeft.
h managenn
Normaliisatie van het
Belangrrijke organiisaties als de
d Internatiional Organnisation forr Standardiization (ISO
O) en in
Nederlaand de NEN
N faciliterenn een werelddwijde (ISO
O) aanpak om te komenn tot eisen stellende
s
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documeenten voor het
h managenn en auditenn op belanggrijke gebieeden als millieuzorg, veeiligheid,
duurzaaamheid, etcetera. Ingeggeven doorr maatschapppelijke onntwikkelingeen en de druk
d
van
stakehollders om zaken
z
te reguleren worden
w
in ISO-verban
nd steeds meer
m
norm
men voor
manageementsystem
men ontwikkkeld, zowel generiek alls sectorspecifiek.
ISO 90001 voor kw
waliteitsmanaagement, dee eerste maanagement system
s
stan
ndard (MSS) die het
licht zagg, is alweer van 1986. In 1992 vollgde ISO 144001 voor milieumanag
m
gement. Annno 2011
6
kennen we al 13 gebieden
g
w
waarvoor maanagementssysteemstanndaarden zijjn ontwikkeeld en/of
wikkeling zij
ijn, die velee aspecten van maatscchappelijk verantwoor
v
rd handelenn moeten
in ontw
worden
afdekkeen. Dit ondderdeel zal door Dickk Hortensiuus in een volgende presentatie
p
behandeeld, in het bijzonder hoe
h bij de nieuwste
n
onntwikkelinggen integrattie, ketenaaanpak en
duurzaaamheid daarrin een plaatts krijgen.
Wat ik ervan
e
wil zeeggen is datt ook hier veersnippering op de loerr ligt als beddrijven reacctief, dus
als gevoolg van extterne prikkeels (delen van)
v
managgementsysteemen opzettten, uitsluitend om
maar te kunnen bew
wijzen dat ze
z voldoen aan vereistten. Een proo-actieve insteek zou leeiden tot
een meeer geïntegreerd managgementsysteeem wat eeen beter ov
verzicht en inzicht geeeft in de
risico’s en de mate van beheerrsing.
mische induustrie/VNCII en het Respponsible Caare Program
mma
De chem
De drie kaders zijnn ook terug te
t vinden in
n Het Respoonsible Caree programm
ma van de chhemische
industrie. Dit progrramma is inn 1992 dooor de chemische industtrie in Nedeerland ingevvoerd en
z
in aanvvang op hett doelmatig verbeteren van de veiligheid, gezzondheid enn milieurichtte zich
prestatiee van de acctiviteiten en de comm
municatie met stakeholdders daarovver (license 1). Ook
richtte hhet RC proggramma zicch op veiligg omgaan met
m het prodduct (Produuct Stewarddship) en
Transpoortveiligheidd (license 2). Deelname aan het prrogramma is
i voor alle leden van de
d VNCI
verplichht.
In 20100 is, met de toevoegingg van securiity als te managen
m
aspect, ingespeeeld op risico’s van
externe dreiging. Een
E belangrij
ijk risico asppect, voorall sinds 9/11/2001
w
k
kader
gekreggen met hett van krachtt worden
In 20100 heeft Prodduct Stewarddship een wetgevend
van het nieuwe Euuropese stooffenbeleid zoals hiervvoor gescheetst. De VN
NCI onderstteunt dat
actief ddoor met dee leden te communicerren over de regels voo
or blootstellling aan gevvaarlijke
stoffen. Ook ondersteunde de VNCI
V
haar leden bij dee implemen
ntatie van RE
EACH en CLP.
C
In 20066 is er een nieuwe
n
impuuls gegevenn met het Responsible
R
Care Globaal Charter (RCGC),
(
om het programm
ma te laten aansluiten op het bevvorderen vaan duurzam
me ontwikkeling en
maatschhappelijk veerantwoord ondernemeen. Verder is het idee achter het Global Chaarter om
beter tee laten zienn wat bedrijjven doen op het gebbied van Reesponsible Care. Dat betekent

6

Arbom
management, conformiteitsb
c
beoordeling, kwaliteitsman
k
nagement, millieumanagemeent, risicomannagement,
/medische
veilighheidsmanagem
ment, maatschhappelijk on
ndernemen, vervoer
v
en transport, gezondheid
g
hulpmiiddelen, voed
dselveiligheid, informatietechnologie arcchiefmanagem
ment, energiem
management, integratie
manageementsystemeen.
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transparrantie, een luisterend oor naar de
d samenleeving en veerificatie: alles
a
wat bedrijven
b
zeggen en doen, mooet te controoleren zijn.
Met de invulling van
v duurzaamheid en het gebruikk van de innstrumentenn die daarbbij horen
k
(van wieg tot
zoals liffe cycle anaalyses en ecoo-efficientiee en eco-foootprint studdies van de ketens
graf /afvval en verdeer weer tot grondstof) en initiatievven om diee ketens te sluiten
s
worddt vooral
vormgeggeven aan het
h verkrijgeen en behouuden van liccense 3.
Om al ddie zaken te managen en
e er verantw
woording ovver af te legggen zijn in het RC proogramma
de volgeende eisen gesteld:
g
 V
Voer een managemen
m
nt aanpak in
i opgezet volgens een reeks systeemstandaarden.
V
Voorbeeldeen zijn de IS
SO manageementsysteeem standaarrden in het bijzonder de
d 14001
sserie.
 R
Regel de veerificatie dooor een onaafhankelijkee partij, niett alleen vann data maar ook van
kkwalitatievee informatie, zoals statements
s
en trends (o.a.aan de hand van
v
self
aassessmentss)
Sinds 22010 wordt het Respoonsible Carre-programm
ma van de VNCI gev
verifieerd door
d
een
onafhannkelijke extterne consuultant. De betrouwbaar
b
rheid van het
h program
mma wordt daarmee
verhooggd.
De business en het managen ddaarvan
Graag liicht ik hier vanuit mijnn eigen ervaaring de onttwikkelingeen toe, maarr ik weet daat ook bij
de andere grote cheemische beddrijven verggelijkbare onntwikkelinggen plaats vinden.
v
Lisencee to operatee: Eerder iss al aangeggeven, dat een ernstigg incident grote
g
gevollgen kan
hebben voor mens en milieu en dat een ernstig inciident niet alleen
a
het vooortbestaann van het
locale pproductiebedrijf op heet spel zet, maar ook ernstige geevolgen kaan hebben vvoor het
gehele m
moederbedrrijf. Voorall in de zwaare procesinndustrie geelden daarom
m strikte regels en
voorschhriften op het
h gebied van
v milieu en veiligheeid en gezoondheid. Inn de werkw
wijzen en
voorschhriften zijn vele jaren ervaring
e
geebundeld. De
D technischhe verbeteriingen en innnovaties
worden meegenom
men in de eerder geenoemde coonsultatie ronden
r
en doorvertaaald naar
Europesse wet- en regelgeving
r
g. Bijvoorbeeeld via de vaststellingg en de updaates van dee BREFS
en daarm
mee uiteind
delijk de dooorvertaling naar
n de verggunningen.
De doellmatige verbetering vaan de proceessen en de milieupresttatie is daarm
mee in de Europese
E
wetgeviing verankerd.
Waar toot omstreek
ks 2000 veiiligheid, gezzondheid en milieu eeen lokale aansturing
a
k
kende
en
zich richhtte op de eerste
e
licensse, het bedrrijven van innstallaties, heeft
h
voorall de laatste tien jaar
een verbbreding en verdieping plaats gevo
onden naar de hele keeten. Politieek gezien heeeft zich
dat vertaald in Euuropese weet- en regeelgeving waarin
w
ketennbeheer enn het aanzeetten tot
m hebben gekregen
g
enn in de Inddustrie tot branche-init
b
tiatieven
verduurrzaming duiidelijk vorm
hebben geleid, zoalls het RC Global
G
charteer.
e milieubbelasting
Het beesef dat productbeleeid, arbeiddsomstandiggheden, veeiligheid en
onlosmaakelijk met elkaar verbbonden zijn en, niet onbbelangrijk, dat deze zaaken zich oook steeds
meer latten vertalen
n en wordenn vertaald inn geld, verstterkt het interne belangg dat organisaties en
bedrijveen hebben bij
b het goed positionereen en borgenn van die zaaken.
12

Managementsyystemen en toezicht

Ook dee administraatieve organnisatie, de financiële kolom in een
e organisatie, beseftt dat het
manageen van deze (materiële)) zaken belaangrijk is voor het vooortbestaan van
v de ondeerneming
en toontt een toenem
mende belangstelling voor
v
niet-finnanciële maanagementsyysteem stanndaarden
en de wijze
w
waaro
op deze norm
men kunnen worden opgenomen
o
in het govvernance moodel, hèt
manageementsysteem, van de organisatie.
o
Deze beedrijfsontwiikkelingen hebben
h
ook hier geresuulteerd in:
- E
Een veelheiid aan eisenn, voorschriiften en perrformance indicatoren
i
om in de gewenste
g
rrichting te sturen;
s
- E
Er wordt intern
i
en extern
e
geraapporteerd over de veeiligheidsprrestatie. Daaartoe is
iindustriebreeed een heell normenkader ontwikkkeld;
- E
Er gelden strikte
s
regells voor het melden vann incidentenn en non-co
ompliances volgens
iinterne en externe
e
maaatstaven.
- B
Bij investerringen wordden uitgebreeide footprinnt en eco-effficientie sttudies vereisst om de
dduurzaamheeid in de keeten en van de
d investeriing te kunneen aantonen
n;
- E
En bovenall geldt ook hier uitgebreide verifiicatie door middel
m
van
n “self assesssments”
een interne audits
a
op proocessen en rapportages
r
s door speciiaal samenggestelde team
ms.
Om dee persoonlijjke betrokkkenheid enn verantwooordelijkheiid te benaadrukken dient
d
het
manageement jaarlij
ijks de finaanciële “verrantwoordinngsbrief “, maar ook een niet-fiinanciële
verantw
woordingsbrief te tekenen. In deze zogenoemdde Non-Finaancial Letteer of Repressentation
legt de manager biij AkzoNobbel verantwooording af aan zijn supperieuren hoe
h hij is om
mgegaan
met de aan hem toebedeeldee verantwooordelijkheid, hoe hij zich gehouden heeftt aan de
h
vann managemeentsystemenn en hoe
AkzoNoobel verplicchtingen waaaronder heet in stand houden
de nalevving van weet- en regellgeving worrdt geborgdd. Tevens wordt
w
uitleg vereist oveer aangegeven aafwijkingen van zowel hem
h als ieddereen die diirect of indiirect aan hem
m rapporteeert.
De uitd
daging
We hebbben nu vaanuit vijf invalshoekeen de drie licences voorzien
v
vaan documeenten en
“assessm
ment tools””, certificateen, et ceterra. Het is duidelijk
d
d het lastiig is om hiierin het
dat
overzichht te behoudden. Versnippering, bu
ureaucratie en
e administtratieve chaoos liggen opp de loer
en hierinn kunnen dee juristen heet voor het zeggen
z
krijggen.
De uitddaging voorr de bedrijvven is tegelijkertijd aaan al deze zaken invuulling te geeven om
daarmeee de verschiillende ballen in de luccht te kunneen houden. U begrijpt dat dit eenvvoudiger
wordt aals sector of
o aspect gerichte
g
m
managements
systeemnorm
men op ellkaar aansluuiten en
eenvouddiger te inteegreren zijn in het man
nagementsyssteem van de
d organisattie. Tevens vergt dit
uitgebreeide rapporttage voorzieeningen op de gebiedeen veiligheid, gezondheid en milieeu. Daar
heb je ééén systeem voor nodigg, het “manaagementsystteem” van de
d organisattie.
Herinricchting van het
h managem
mentsysteem
m volgens de
d high leveel structuur
Door dee herinrichtting van onns managem
mentsysteem
m volgens de high leveel structuur trachten
wij aan
ntoonbaar invulling te geven aan
a
de verreisten vann de vijf hiervoor
h
geenoemde
invalshooeken.
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d instalUiteraarrd is het vaan belang errvoor te zorrgen dat de werkprocessen op ordde zijn en de
laties aaan de stand
d der techniiek voldoenn. Dat geldtt natuurlijkk ook voor de organisaatorische
aspectenn als het heebben van de
d mensen met
m de juistte competen
nties en oplleidingen, etc. Maar
om de zzaken te behheersen en de
d vinger aaan de pols tee houden is een goed management
m
tsysteem
en het structurerenn van de informatievo
i
oorziening ook op dee gebieden milieu, veeiligheid,
gezondhheid en duuurzaamheid onontbeerliijk. Hiertoee zijn de voolgende acties in onze business
unit in ggang gezet:
 Het herinrichteen van het managemen
ntsysteem vvolgens de high level structuur van
v ISO.
v
het opnnemen en ziichtbaar maken van hett Responsibble Care-proogramma
Mett aandacht voor
en dde daarbij behorende
b
m
managemen
nt praktijkenn. Tevens moeten
m
de Company
C
ddirectives
(in ons
o geval AkzoNobel
A
vereisten) worden geeborgd en zichtbaar
z
gemaakt in dezelfde
systeem aanpakk;
 Het borgen vaan wet- enn regelgevinng en verggunningseisen door exxtra aandaccht voor
mpliance maanagement inn het systeeem;
com
 De iinvoering vaan een integgratiemodell managemeentsysteemn
normen;
 Het ontwikkeleen en invoerren van een uniforme Health,
H
Safeety en Envirronment (HSE) data
n informatiee- en rapporrtagesysteem
m. Dit betreeft vooral het
h stroomlijjnen van
verzzameling en
de rrapportagevverplichtinggen naar dee diverse stakeholders
s
s. En het informatie
i
systeem
ondeerdeel latenn zijn van dee administraatieve organnisatie.
De uitdaging bij diit alles is dat
d alle betro
okkenen weederzijds keennis nemeen van inspeecties en
audits om
o suboptim
malisatie enn dubbelingeen te voorkkomen en tee zorgen datt de focus op
o de op
de gezam
menlijke do
oelstelling “Het
“
voorko
omen van scchade aan mens
m
en miliieu” blijft gericht.
g
Ontwikkkelingen
De VNC
CI en wij als Industriial Chemicaals met bellangrijke veestigingen in
i West Euuropa en
vooral iin Nederlannd juichen daarom de volgende ontwikkelin
o
ngen toe enn zullen dezze actief
ondersteeunen. Zonnder deze ontwikkelinngen zal het
h moeilijk zijn onzze aanpak/oopdracht
effectieff te laten zijjn en efficiëënt uit te voeren.
 Lanndelijke Aannpak Toeziccht- Risicobbeheersing Bedrijven
B
(L
LAT-BRZO
O)
De ambitie: meet de aanpaak wordt naagestreefd om
o door deeskundig, effficiënt en effectief
overrheidstoeziccht bij te drragen aan eeen optimalee beheersingg van de rissico's op heet gebied
van arbeidsomsstandighedeen, veiligheiid, milieu enn water doo
or de bedrijvven.
- R
Risico gestuuurd toezichht: effectiev
ver en efficciënter toeziicht zodat de
d bedrijvenn minder
ttoezichtlast ervaren enn dat het resultaat
r
vann het toeziicht bijdraaagt aan de hiervoor
ggenoemde ambitie;
a
- S
Systeemgerricht toezichht: Uitganggspunt is daaarbij de eiigen verantw
woordelijkhheid van
hhet bedrijfssleven met een overheeidstoezicht dat kan aaanhaken op
p het bedrijffsinterne
m
managemenntsysteem;
- E
Een andere praktijk vaan vergunniingverleningg: dit moet leiden tot een vergunnning die
bbeter aansluuit bij zowel de specifieeke bedrijfssrisico’s als bij systeem
mgericht toezicht.
14
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De iinvoering vaan een integgratiemodell voor MSS als gemeennschappelijkke architectuuur voor
de ttoekomstigee ISO mannagementsyysteemnorm
men. Deze ontwikkelin
o
ng moet leeiden tot
beteere tweelediige integrattie: van mannagementsyystemen ond
derling en met
m het bessturingssysteem (‘governance’) vaan de organiisatie;
Aanndacht van de academ
mische wereld voor managemeentsystemenn. Hiertoe zou het
ondeerwerp ‘Managementssysteem’ kunnen
ku
worrden opgennomen in het
h curricullum van
univversitaire managemento
m
opleidingen
n. Dit kan ervoor zorgeen dat toeko
omstige besstuurders
niet alleen notaa hebben geenomen vann het bestaaan van man
nagementsyssteemnormeen, maar
mentsysteem
mnormen
ook kennis hebbben van dee taal en teechnieken en weten hooe managem
n worden.
gebrruikt moeten

n ingaan. Laaat ik eindiggen door
De volggende bijdraagen zullen in meer dettail op deze initiatieven
te zeggeen dat dit geeen gemakkkelijke opgaave voor onns als industtrie zal zijn en dat de stteun van
overheidd en anderee stakeholdeers; de “maaatschappij”, daarbij nieet alleen noo
odzakelijk maar
m ook
gewenstt is. Per slott van rekeniing zijn wij een integraaal onderdeeel van die maatschappij
m
j.
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25 jaaar prak
ktijkervarring:
managgement

va
an

proceesverbetering

naar

comp
pliance

Henri L
Lopes Cardo
ozo
v een gesstructureerd
de aanpak door
d
bedrijven bij hett invullen van hun
Uit “Heet belang van
maatschhappelijke verantwoord
v
delijkheid” kunnen vieer uitdaging
gen worden gedestilleeerd: twee
algemenne uitdaging
gen en tweee specifiek voor
v
Nederlland.
Algemeeen:



IIntegratie van
v sector of
o aspect geerichte mannagementsysteemstandaarden in één
é goed
ggeïmplemen
nteerd manaagementsyssteem;
O
Ontwikkeleen en invoerren van een
n uniform Health,
H
Safetty en Envirronment (HS
SE) data
vverzameling
g en inform
matie- en rappportagesystteem.

Specifieek voor Ned
derland



O
Overheid en bedrijfsleeven zien elkaar
e
als aaanvullend bij
b het voorrkomen vann schade
aaan mens en
n milieu in plaats
p
van elkaar
e
te zieen als potenttiële overtreeder en besttraffer;
A
Aanpassingg van de Neederlandse wetw en reggelgeving zoodat deze beter
b
aansluuit bij de
E
Europese wetw en regeelgeving en
n in overeennstemming hiermee heet aanpassenn van de
vvergunningenpraktijk.

Het zijnn alle uitdag
gingen die, indien ze goed
g
worden opgepaktt, het gebruiik van systeemen bij
toezichtt ondersteunnen en comp
mpliance mannagement van
v een goed fundamennt kunnen voorzien.
v
Het andders inrichtten van hett managem
mentsysteem en het proofessionalisseren van de
d HSEinformaatievoorzienning zijn voooral van bellang voor het
h gebruikeen van het management
m
tsysteem
bij het vvoldoen aan
n de veelheid van vereeisten en heet beheersenn van de bedrijfsprocesssen. Dit
terwijl het
h anders met
m elkaar omgaan en het aanpasssen van het Nederland
ds wetgevennd kader
aan de E
Europese wetw en regeelgeving vo
ooral een reelatie hebbeen met het gebruik
g
bij toezicht
van het managemenntsysteem en
e van de raapportage.
Bij het begrip man
nagementsyystemen is het goed om eerst vast te stellen
n, waaroverr we het
hebben.

25 jaar praktijkerrvaring: vaan procesveerbetering naar
n
complliance man
nagement
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Wat is ee
en MS, ee
en MSS en
e een IMS
Een managemen
nt Systeem (MS):
• Is het
h besturing
gssysteem van
v een orga
anisatie, de
gov
vernance die
e er voor zorrgt dat met succes
s
geop
pereerd
wordt door eige
en beleid en
n doelen te re
ealiseren en
n aan
s
s (inclusief wettelijke
w
eis
sen) te
wensen/eisen stakeholders
voldoen.
Een Managemen
nt Systeem Standaard
S
(MSS):
• Is feitelijk
f
een checklist
c
(de
esgewenst basis
b
voor ve
erificatie)
om
m na te gaan of het bestu
uringsysteem
m van een
org
ganisatie ade
equaat is ing
gericht (func
ctioneert) om
m
spe
ecifieke aspe
ecten/risico’s
s goed te managen.
Een Integraal Ma
anagement Systeem
S
(IM
MS)
• He
et besturings
ssysteem van
n een organisatie, gerich
ht op
me
eer aspecten
n / deelgebie
eden (plug in
n’s)
10

Een mannagementsyysteem (MS
S) is het bessturingssystteem van eeen organisattie. Naast dee interne
invalshooek kan dooor certificaatie van hett managem
mentsysteem
m, dat is inggericht volggens een
manageementsysteem-standaardd, aan partiijen buiten de onderneeming wordden aangetooond dat
de bedrijfsprocesseen erop gericht zijn om
m eigen belleid en doellen te realisseren en om
m aan de
wensen en eisen vaan stakeholdders te voldooen.
ganisatie wordt
w
nog wel eens verward met
m een
Het maanagementssysteem vaan een org
manageementsysteem-standaardd (MSS) terwijl eenn MSS feeitelijk een checklist is. Dit
misverstand kan al snel leidenn tot het inriichten en biijhouden vaan aparte maanagementssystemen
t hebben in
i plaats vaan een systeeem om de eigen proccessen te
om certtificaten aann de muur te
beheersen en de eig
gen doelen, waaronder compliancee, te realiserren.
Tenslottte: een integgraal managgementsysteeem (IMS) is het bestuuringssysteeem, gericht op meer
aspectenn en/of deellgebieden.
De Techhnical Mannagement Board
B
van ISO onderkende enkelee jaren geleeden het risico van
versnipppering doorr het toeneemend aantaal managem
mentsysteem
mstandaardeen en heeft
ft daarop
7
twee commissies inngesteld :
 De Strategic Advisory
A
G
Group
(SAG
G-TMB) met
m de opdrracht een langetermijnnvisie te
wikkelen, enn de
ontw
 Joinnt Technicall Coordinattion Group (JTCG) vooor verbeterring van de afstemminng tussen
de standaarden op korte terrmijn.
De Strategic Advvisory Grooep, samenngesteld uiit gebruikeers van managementssysteemu
n voor de toekomst
t
in
n kaart vannuit een
standaarrden, brachht de knelppunten en uitdagingen

7

ISO-m
managementsyysteemmodel van de toeekomst. KAM
MNieuwsbrieff nummer 1 / 2011, ppagina 6.
KAMN
Nieuwsbrief is een uitgave van
v NEN Mannagementsysteemen.
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businesss perspectieef. En steldee de ontwikkkeling van een
e zogenoeemd Plug-inn model vooor. In dit
voorgesstelde “Plug
g-in model”” worden dee kernelem
menten die voor
v
alle managementssysteemstandaarrden identieek zijn, in een
e apart doocument vaastgelegd. OnderwerpO
en sectorsppecifieke
standaarrden kunnenn als modulles worden ontwikkeld
o
en in de keern worden ingeplugd.
i
Als lid van de SA
AG, hebben Nederland alsook AkkzoNobel eeen belangrijjke bijdragee aan de
toekomsstvisie gelevverd.
m
verderr uitgewerkkt in een
De Joinnt Technicaal Coordinattion Group heeft het Plug in model
voorstell voor een zogenoemde
z
e High Leveel Structuur voor manaagementsystteem standaaarden.
Om al de in de bijdrage vaan Knut Schwalenberrg genoemdde ontwikkkelingen te kunnen
behappeen biedt dee ISO Highh Level Strructuur groote voordeleen. Met deeze structuuur is het
mogelijkk managem
mentsysteem
m standaardden eenvoudiger te latten aansluitten bij de voor de
organisaatie specifiek te beheeersen gebiieden en dee bedrijfserrvaringen. Deze te beeheersen
gebiedeen komen, bij de chemische inddustrie, teruug als de “seven
“
coddes of mannagement
practicees”, onderdeeel van het Responsible
R
e Care Proggramma van
n de chemiscche industriie8. Deze
manageement prakttijken liggen ook ten grondslag aan de AkzzoNobel “H
HSE&S Policy and
Directivves”. Dick Hortensiuss, secretariss van de JTCG
J
die de high level structuuur heeft
uitgeweerkt, zal in zijn
z bijdragee daar verdeer op ingaann.
Om het gebruik vann managem
mentsystemeen bij toezicht te laten slagen,
s
e
aandaccht te gevenn aan een aantal aspeccten en deze goed te bborgen in
is het vaan belang extra
het mannagementsyssteem:
 C
Compliancee/voldoen aan wet- en regelgeving
r
g;
 IIntegriteit van
v de produuctie-installlaties (Assett Integrity);;
 IIncidentond
derzoek en incidentrapp
i
portage;
 B
Beveiligingg- en bedrijffsnoodplann
nen;
 A
Arbeidsomsstandighedeen Risico Innventarisatiee en Evaluattie (RI&E);
 M
Milieu Aspect en Impaact analyse (A&IA).
(
ment, is vooral van belaang om de milieubelas
m
sting van
De A&IIA, de motoor van milieeumanagem
de bedriijfsactiviteitten en de pootentiële rissico’s voor m
mens en milieu ten gev
volge van mogelijke
m
incidentten in kaartt te brengenn en vervolg
gens, daar waar
w
van tooepassing, te
t beheersenn. Het is
hiermeee uitgangspuunt voor dee vergunnin
ngverlening en het volddoen aan wetw en regeelgeving.
Graag w
wil ik hierbiij opmerkenn dat in aud
dits ter verkkrijging van het milieuccertificaat 14001
1
de
A&IA vveelal worddt behandeldd als checklist onderw
werp - het iss er of het is
i er niet - in
i plaats
van dat het beoorddeeld wordtt als instrum
ment voor het
h bepalenn en beheerrsen van dee milieuge van de beedrijfsactiviteiten. Eenn dergelijkee redeneringg geldt ook voor de
risico’s ten gevolg
met betrekkiing tot veiliggheid en geezondheid op de werkplek.
RI&E m

8

Responsible Care® is het wereldwij
ijde initiatief van
v de chemissche industrie waarbij zij allles in het werrk stelt om
continu haar prestaties op het geebied van veiligheid, gezondheid en leefmilieu (VG
GM) te verbetteren. Het
program
mma streeft deeze doelstellinng na door dee wettelijke en
e reglementaaire verplichtingen na te leeven en te
overtreff
ffen, en door op
o vrijwillige basis initiatievven in te voerren voor sameenwerking meet de overheid en andere
stakehollders. Voor meeer informatiee bezoek www
w.icca-chem.oorg - www.resp
ponsiblecare.o
org.
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Daarnaaast is bedrijfsadministrratie en -rep
portage als apart
a
te behheersen gebbied als “pluug in” in
het systeem onder te
t brengen. Waarmee de
d tweede uuitdaging inn beeld kom
mt: het professionaliseren vaan de HSE-iinformatievvoorziening..
In de voorige bijdraage is aangeegeven dat de financiëële kolom een
e toenem
mende belanggstelling
toont vvoor niet-ffinanciële managemen
m
ntsysteemstandaarden en de wijze
w
waaroop deze
standaarrden kunnenn worden oppgenomen in
i het goverrnance mod
del van de orrganisatie.

M
Management
B
Business
QHS
SE Manager

Review/Validation

Review/Validation

HSE Accounting Proces
ss – verge
elijkbaar
met de financiiële en ond
derdeel va
an de AO

Business controller

Plant Contro
ollers

HR

Environm
ment

Wastte

Health&
&Safety Energ
gy

Symposium
– Managementsysteme
M
Toezicht
Symposium
– Man
nagementsystemen
nn&& Toezicht

5

d overheidd - targets op
o het gebieed van gezoondheid,
De Corpporate orgaanisatie steltt - net als de
veiligheeid en milieu
u, eist comppliance en een
e gedegenn rapportagee. Tevens ziie je dat milieu zich
steeds m
meer laat veertalen in geeld, zoals biijvoorbeeld een CO2 beelasting. Oook klanten stellen
s
in
het kadder van kettenbeheer en
e duurzaam
mheid steedds meer vrragen over de milieupprestatie.
Voorbeeelden hiervvan zijn de Ecologischhe- en CO2 voetafdruk
kken van de
d producteen. Deze
toenemeende belanngstelling biedt
b
de mogelijkheid
m
d de rappo
ortage en de grondsllagen te
professiionaliseren.
Hier liggt een gro
ote uitdaginng voor de
d administtratieve org
ganisatie en
e de acaddemische
opleidinngen op dit gebied. Informatie over de milieu- enn veiligheid
dsprestatie behoort
tegenwooordig gewoon tot besstuurlijke innformatie. Deze
D
ontwik
kkelingen zijn
z niet nieeuw. Dr.
Nancy K
Kamp-Roellands beschhrijft in haar proefschhrift uit 20002 “Toward
ds a Framew
work for
Auditingg Environm
mental Repports” reedss het belanng van heet gebruik van niet-fiinanciële
manageementsysteem standaarden en auddittechniekenn bij de noodzakelijkee verbredingg van de
accounttability naarr milieu, veiiligheid en duurzaamhe
d
eid. Ook Drr. Paolo Perrego gaat hiier op in.
Zijn prooefschrift uiit 2005 is geetiteld “Envvironmentall managemeent control. An empiriccal study
on the use
u of envirronmental performance
p
e measures in managem
ment controol systems””. KampRoelandds en Pereg
go benadruukken beideen het belanng van verrder onderzzoek op ditt gebied.
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Onderw
werp van de case studdies in dezze twee prroefschriften
n waren de
d locatie Hengelo,
H
respectiievelijk de Chlor
C
Alkali activiteiten
n van AkzooNobel.
Het is vvan belang dat de sam
menwerking met de uniiversitaire wereld
w
op het
h gebied van
v nietfinanciëële managem
mentsystem
men en -rappportage ook in de toeko
omst wordt voortgezet.. Evenzo
is het vaan belang dat
d zowel HSE-account
H
ting en -rappportage en het gebruik
k van manaagementsysteem
mstandaardenn worden opgenomen
o
n in het cuurriculum van universiitaire manaagementopleidinngen. Dit kan
k ervoor zorgen dat toekomstiige bestuurrders niet alleen
a
notaa hebben
genomeen van het bestaan vann managem
mentsysteem
mstandaardeen en de raapportage vereisten.
v
Maar oook dat ze kennis
k
hebbben van dee taal en dee technieken
n en wetenn hoe manaagementsysteem
mstandaardenn en milieuurapportageenormen gebbruikt kunn
nen en moeeten wordenn bij het
besturenn van de ond
derneming.
Na de meer algem
mene uitdaagingen voo
or het mannagen van organisatiees op de ggebieden
kwaliteiit, veiligheiid, gezondhheid en millieu, nu dee aandacht op de speccifieke Nedderlandse
uitdaginngen voor toezicht
t
op veiligheid en milieu. Waarbij ik
k mij beperkk tot de “license to
operate””. Om die license te beehouden vooor de produuctiebedrijvven is aandaacht voor dee directe
leefomggeving van zeer
z groot belang
b
en staat voorop:
1. Het voorkomenn van incideenten en on
ngecontroleeerde emissies met als gevolg
g
onvooorziene
schaade aan menns en milieuu, door het beheersen
b
v de processen
van
2. Het waar van toepassingg verbeteren van de kwaliteit van
v
het miilieu en dee directe
leefo
fomgeving, door
d
verbettering van de
d processeen.
ij vergunninngverleningg en toezich
ht te begrijppen, is het goed
g
om
Om de huidige kneelpunten bij
stil te sttaan bij het ontstaan vaan de knelpuunten. De jaaren zeventiig en tachtigg stonden noog in het
teken vaan de opboouw van de industrie. Het
H voorkomen van scchade aan mens
m
en miilieu had
niet de eerste priorriteit. Wet- en regelgev
ving was inn de jaren daaarna dan ook
o zeker nnodig om
de geluuidhinder, sm
mog, stankk, watervervvuiling en nniet te verggeten de veeroorzaakte bodemvervuiliing uit die tiijd te reguleeren en te mitigeren.
m
Beide aaspecten, beheersen
b
een verbetereen, moesten in ons dicht
d
bevollkte landje worden
opgepakkt.
Omstreeeks 1980 kwam
k
de ontwikkelinng van de nationale wet- en regelgeving
r
g in een
stroomvversnelling. Kenmerkennd voor dezze periode waren:
w
• Secttorale benaddering gericcht op comppartimentenn en met meedeneming van hinderaaspecten
(wett bodembesscherming, Wet
W Veronttreiniging Oppervlakte
O
ewater, Wett Geluidhindder, Wet
Luchht Verontreeiniging, Afv
fvalstoffenw
wet, etceteraa);
• Lokkale invullinng binnen de Nederlaandse bestuuurlijke inrichting (hu
uis van Thoorbecke)
moeest mogelijk
k zijn;
• Maaatwerk moest kunnen;
• Ontw
wikkeling van
v een norm
menkader.
Vooral op de laatstte twee punnten wil ik ingaan omddat die volg
gens mij bep
palend zijn voor de
knelpunnten in de huuidige verguunningverleening, het tooezicht en het
h complian
nce manageement.
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De ontw
wikkeling vaan het norm
menkader
De ontw
wikkeling vaan het norm
menkader kaan niet los gezien
g
word
den van de al eerder geenoemde
naoorloggse milieuvvervuiling en
e de wens om binnen een bepaaldde termijn de
d kwaliteitt van het
milieu een de arbeiidsomstanddigheden te verbeterenn. Er is daaartoe voorall in Nederlland een
systemaatiek ontwikkkeld die ook
o internattionaal erkeenning heefft gekregen
n. Deze systtematiek
staat aann de basis van de aannpak bij boddemsaneringgen in diveerse landen en bij het oplossen
o
van een aantal monndiale milieuuproblemenn.
e maximaaal toelaatbbaar risico (MTR),
(
eenn soort grennswaarde
De systtematiek gaat uit van een
waarbovven bij zeerr langdurige blootstellling schade aan het miilieu en of de gezondhheid kan
ontstaann. Als voorrbeeld voorr het Nederrlandse stofffenbeleid betekent
b
heet MTR datt bij een
levenslaange blootsstelling aann een speccifieke stoff gedurendee 24 uur per
p dag ééén extra
sterftegeeval op eenn populatie van een miiljoen menssen acceptaabel is. Voo
or mogelijkee schade
aan het milieu dooor langduriige emissies gelden oook vergelijkkbare uitgaangspunten voor de
f
100 onder
o
het MTR
M
aan,
MTR vaan een stof.. Veiligheiddshalve houdt onze oveerheid een factor
het zogeenoemde Verwaarloos
V
sbaar Risico
oniveau (VR
R). Dit VR niveau is de
d concentrratie van
een stoff in het millieu waarbijj risico's vooor mens enn ecosysteeem verwaarloosbaar zijjn. Deze
concenttratie wordt veelal als voorwaarde
v
in de verguunning opgeenomen.
Een derrgelijke norrmering is in het lichtt van “Het waar van toepassing verbeterenn van de
kwaliteiit van het milieu
m
en dee directe leeefomgevingg door verb
betering van
n onze processen”,
voor beppaalde stofffen en stofggroepen nogg wel te begrrijpen, maarr met het
“Het vooorkomen vaan incidentten en emisssies met alss gevolg onvvoorziene schade
s
aan mens en
milieu, door
d
het beeheersen vann onze proccessen”, heeft het wein
nig van doeen. Toch woordt deze
normeriing in de Nederlandse
N
e vergunnin
ngen en haandhavingsp
praktijk teggenwoordigg wel zo
gebruiktt. Dit, terw
wijl in geval
g
van incidenten of processomstandighheden waaarbij het
verwaarrloosbaar risico en of het
h MTR wordt
w
overscchreden, er nog geen enkel
e
reden tot zorg
behoeft te zijn.
m MTR en VR zijn geïïntroduceerrd om effectten van zeerr langdurige blootstelliingen en
De norm
emissiess te voorkom
men. Niet om
o bij kortsstondige ovverschrijdinggen conclussies ten aanzien van
de gezoondheid- en of milieuverontreinigiing te trekkken. En dat is nu preciees wat wel gebeurt.
Omdat de burger de
d achtergroond van de normen nieet kent - enn dat mag jee naar mijnn mening
ook nieet verwachtten - leidt dit bij ellk incident of bij hett bekend worden
w
vann normoverschhrijding tot grote
g
onzekkerheid overr de milieu-- en gezonddheidschadee terwijl daaar veelal
9
geen redden toe is.
Maatweerk moet kunnnen
Dit brenngt mij automatisch opp het maatw
werk dat mogelijk
m
mooet zijn. In de jaren taachtig en
negentigg was maattwerk inderrdaad het uitgangspunt
u
t. De vergu
unningverlener uit die tijd had
grote keennis van dee bedrijven en processeen, en was vaak
v
ook affkomstig uitt de procesinndustrie.

9

I. Helslooot, R. Pieterm
man en J.C. Hanekamp.
H
Rissico’s en redellijkheid; Verk
kenning van eeen rijksbreed
beoordelingskader voor de toelaatbbaarheid van riisico’s (ISBN
N 978-90-89744-243-8).
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Verbeteering van de
d kwaliteiit van het milieu dooor het verb
beteren vann de proceessen en
procesvvoering ston
nd voorop.. Dit werdd mede bewerkstelligd
d door hett aanscherppen van
vergunnningen. De praktijk waas om in ovverleg met de vergunnningverleneer te kijken hoe ver
men konn komen met
m het reducceren van de
d emissies vvan verontrreinigende stoffen.
s
Als dan een
keer ovverschrijding
g van een vergunning
gvoorwaardde plaats vond,
v
volgdde overleg met die
vergunnningverlenerr. Je zou kuunnen zeggeen dat sprakke was van systeemgeri
s
icht toezichtt.
In die tij
ijd werden ook
o bedrijfssmilieuplannnen opgesteeld en werdd het doelgro
oepenbeleidd gestart.
De chem
mische indu
ustrie is daaar zeer succcesvol in geweest. Kijkkend naar dee resultatenn van dat
beleid kkunnen we constaterenn dat de directe
d
milieeuvervuiling
g door ind
dustriële acttiviteiten
aanzienllijk is terugggebracht enn geen strucctureel probbleem meer vormt. Hett normenkadder heeft
daar zekker toe bijggedragen. Innmiddels iss via wetgeeving de prooces-verbetterslag op Europees
E
niveau geborgd
g
in de Industriial Emissio
on Directivee (IED) en de Best Avvailable Tecchniques
Referennce Docum
menten (BR
REFS) en de
d daarin opgenomen
n BAT-AE
EL (Best Available
A
Techniqques - Asso
ociated Emission Levells) en ELVss (Emissionn Limit Vallues). Dat hoeft
h
dus
niet meeer via het Nederlands
N
se vergunnin
ngtraject tee worden aaangescherptt en tot in detail te
worden uitgewerkt met een veeelheid aan voorschrifte
v
en.
n zijn in de afgelopen 25 jaar zov
veel beter geworden
De proccessen en de gebruiktee technieken
dat proccesemissies tot aanvaarrdbare niveaus zijn teruuggebracht en incidentten met signnificante
milieuscchade zeer weinig
w
voorrkomen. Wel blijft het van groot belang
b
om die
d verbeterringen te
borgen en daar toeezicht op tee houden. Dit
D omdat de
d potentiëlee effecten van
v calamitteiten bij
Majeuree Risicobeddrijven groott kunnen zijjn. Een goeed werkend managemenntsysteem is daarbij
onontbeeerlijk.
Toch is het hierbovven geschettste beeld niet de algem
mene percepptie en als die
d perceptiie anders
is dan de
d werkelijkkheid, hoe koomt dit en wat
w kunnen we eraan doen?
d
mst Europesse wet- en regelgeving
r
g
Opkom
Na 1990 zien we de
d opkomstt van Europpese wet- enn regelgevinng. In eerstte instantie werd de
ormenkader door een aantal
a
landeen overgenoomen en
gedegenn Nederlanddse praktijkk en het no
vertaaldd in hun nationale
n
wetgeving. Later
L
is zeer goede Europese
E
w
wetgeving
tot stand
gekomeen in overrleg met nationale
n
o
overheden,
industrie en andere belanghebbbenden.
Voorbeeelden hierv
van zijn dee Seveso II
I Directivee voor exteerne risico’s door industriële
activiteiiten, de Waaste Framew
work Direcctive, de Euuropean Water
W
Frameework Direcctive, de
Industriial Emissioon Directivve (formerr IPPC) enn de stofffen regulerring “Regiistration,
Evaluattion, Authorrisation andd Restriction
n of Chemical substances (REAC
CH) “betrefffende het
veilig prroduceren, gebruik
g
en verwijderen
v
n van stoffen in Europaa”.
Parallel kwam de vertaling
v
enn de uitrol van
v de Euroopese wet- en regelgevving in de nationale
n
W
Wvo en
e BRZO en
e recent naar
n
de omggevingswetgeviing tot stannd. Voor onns in de Wmb,
vergunnning (Wabo). Aanbevellingen tot afschaffing
a
v overboddig geworden stukken zijn niet
van
naar waaarde gesch
hat. Gekekenn had moetten worden naar wat specifiek
s
is voor Nedeerland en
daarom een aparte regeling verdiende.
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Achteraaf kan gestelld worden dat:
d
- dde ingewikkkeldheid vaan het impleementatieprooces,
- m
met daarbij het ontbrekken van helddere uitganggspunten,
- een onze besstuurlijke innrichting meet zijn vele belangengro
b
oepen en beestuurslagenn,
een zeeer complex en bureauccratisch gehheel hebbenn opgeleverrd. Bij de implementattie is de
juridischhe toetsbaaarheid gesteeld boven de milieurrelevantie en
e het uiteiindelijke doel “het
bescherm
men van meens en het m
milieu en heet voorkomeen van schaade daaraan””.
In dit verband wil ik u de connclusie van “Het experrtcluster vann VROM” in haar einndrapport
van 29 april
a
2003 niet
n onthoudden.
 D
De regels ziijn te compllex en gedeetailleerd;
 D
De regels ziijn te verkokerd en verrbrokkeld;
 D
De regels ziijn niet goedd genoeg uiitgevoerd enn gehandhaaafd.
v de maniier waarop het
h stelsel van
v regels voor
v
de fysieeke leefomggeving is
Het is een gevolg van
g
probbleem ontw
werpt een ministerie
m
of directoraaat een nieuw
w stukje
ontstaann. Bij elk gerezen
regelgevving, aanslu
uitend bij dee binnen datt directoraatt belegde taaken en al bestaande reggels.
Een anddere typiscche Nederlaandse ontw
wikkeling die in dit verband
v
nieet onbenoem
md mag
blijven, is de scheidding van veergunningveerlening en handhavingg. Als strateegie en werkkwijze is
bij de innvoering vann die scheidding gesteld
d dat de hanndhaver kijkkt naar de leetter en niet naar het
effect enn de genom
men correctieemaatregeleen. Gesteld is:
“Binnenn de organnisatie moet minimaa
al een perrsonele schheiding aan
nwezig zijnn tussen
vergunnningverleninng en handhhaving. Tusssen de verggunningverllener en hanndhaver wordt goed
gecomm
municeerd over
o
de inhooud van de normen in dde vergunning en het nalevingged
n
drag van
de verggunninghoudder. Als uittgangspunt van de hanndhaving geeldt een strringente eennduidige
lijn in hhet optredenn tegen oveertredingen.. Dit uitganngspunt houudt in dat de
d vergunning of de
algemenne maatreggel van besstuur het harde
h
vertreekpunt vooor handhaviing vormt voor de
normaddressant, de vergunninggverlener enn de handhaver. Op heet moment dat
d een oveertreding
wordt ggeconstateerrd, wordt niet
n gediscu
ussieerd oveer de inhouud van de norm,
n
hiervvoor zijn
10
andere inspraakmo
i
omenten gew
weest.”
Helaas worden
w
die andere insppraakmomeenten niet benut.
b
Dat iss zeker ookk de industriie aan te
rekenenn, die in Ned
derland te w
weinig tegen
nspel biedt. Met als gevvolg dat bij de beoordeeling niet
de schadde aan menns en milieuu het uitganngspunt meeer is, maar het
h voldoen
n aan buitenngewoon
ingewikkkelde en duubbelzinnigge regels en veel te strikkte normenn. Regels enn normen veertaald in
vergunnningsvoorscchriften die niet goed passen
p
in deze
d
strikte handhaafsttrategie en daarmee
nauweliijks handhaaafbaar zijn.
Het gevvolg is dat een
e goed onntwikkelde systematiekk om de rissico’s voor mens en m
milieu bij
langduriige blootsteelling te kuunnen beooordelen, woordt gebruikkt als ‘verooordelingskkader’ in
plaats vvan een lang
ge termijn milieu
m
en veeiligheid beeoordelingsk
kader. Dit alles
a
heeft geleid
g
tot
geïnstituutionaliseerrd wantrouw
wen.

10

Citaat uit
u Eindmetingg Professionalisering millehhandhaving (bbijlage 4 pagin
na 62).
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Ik wil dde hand echtter ook in eiigen boezem
m steken. Inn de eerste plaats
p
moet het bedrijfssleven er
voor zorrgen dat desskundigen vanuit
v
de inndustrie meeer betrokkenn zijn bij dee implementtatie van
de Euroopese wet- en
e regelgevving in de nationale
n
w
wetgeving.
D is de beestaande praaktijk op
Dit
Europeees niveau bij
b het tot stand komen van nieeuwe wet- en regelgevving. In Nederland
moeten we dat nieet overlatenn aan alleenn juristen. Niettegenst
N
taande de vele
v
administratieve
verplichhtingen moet ook de industrie, zorgen
z
dat het oog op
o de bal blijft
b
gerichht en de
processeen zo inrichhten en ondeerhouden daat er geen scchade aan mens
m
en millieu wordt toebracht
noch daat er calamiiteiten wordden veroorzzaakt. Het voorkomenn van schadde is uiteinddelijk de
beste m
manier om dee roep om nieuwe
n
regeels te weersttaan. De ind
dustrie moet zich realisseren dat
de publiieke percepptie ten aanzzien van dee risico’s teggenwoordig
g een belang
grijkere facttor is bij
het tot sstand komen
n van regelss, dan een wetenschapp
w
pelijk oordeeel en/of rissico afweginng.11 Dit
wordt m
mede gevoed door een veelal verkkeerd gebruuik van het normenkad
n
er bij incidenten en
vooral dde juridiseriing ervan.
De vraaag is hoe hieer uit te kom
men. Hoe beereiken we het “nuchteer omgaan met
m risico’s” en hoe
weerstaan we de reeflex om bijj elk incidennt nieuwe regels
r
te onttwikkelen en
e de normeen aan te
scherpenn?
Er zijn hoopvolle ontwikkelinngen op diit gebied, een
e aantal is
i door Knu
ut Schwalennberg al
md. Graag wil
w ik op éénn initiatief ingaan. Eenn initiatief dat bij een van de AkkzoNobel
genoem
bedrijveen in Delfzzijl speelt: de pilot “systeemger
“
richt toeziccht”. We hebben
h
daarrtoe een
intentievverklaring met
m de overrheid afgeslooten met dee volgende kernpunten.
k

11

I. Hellsloot, R. Pieeterman en J.C.
J
Hanekam
mp. Risico’s en
e redelijkheeid; Verkenninng van een rijksbreed
beoordelingskader voor de toelaattbaarheid van risico’s (ISBN
N 978-90-8974-243-8).
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Kernpunnten van dee intentieverrklaring

Kernpun
nten van de Intentiieverklarin
ng
Pilot MEB
M
Delfzijl
• Partijjen zullen op basis van transparantie, begrip
b
en vertrrouwen
met elkaar
e
commu
uniceren overr de risico’s vo
oor mens en milieu van
de ac
ctiviteiten van het MEBD en
e over de we
ettelijke eisen betrekking
hebb
bende op het MEBD
M
en de naleving daa
arvan
• Het to
oezicht door de
d Provincie Groningen en
n Rijkswaters
staat zal
worden gebaseerd
d op meer eig
gen verantwoordelijkheid voor
v
oNobel
Akzo
• Akzo
oNobel zal haa
ar manageme
ent systeem verder
v
verbete
eren met
als einddoel te kom
men tot een effectieve
e
beh
heersing van risico’s en
aleving van we
ettelijke eisen
n op het gebie
ed van
borgiing van de na
milieu
et opstellen en het verlene
en van nieuwe
e vergunninge
en
• Bij he
ingev
volge de Wet milieubeheer en de Waterrwet voor Akz
zoNobel
MEB
BD zal rekenin
ng worden gehouden met het
h zelfregule
erend
verm ogen van Akz
zoNobel MEB
BD

5

m over de activiteiten
a
en de risico’s voor
Het eersste punt geeeft het bedrrijf de mogelijkheid om
mens enn milieu meet de overheeid van geddachten te w
wisselen en ingeval vann een incideent en of
overschhrijding vann een verguunningsvoorrwaarde ovver de ernstt en/of de potentiële ernst.
e
In
gesprekk met elkaarr zijn over de
d techniek en
e de feitenn en niet oveer de regels verhoogt aan
a beide
kanten hhet inzicht. En daarmeee de deskunndigheid enn de mogelij
ijkheden om
m de technoologische
ontwikkkelingen te volgen
v
en zaken structu
ureel te verbbeteren.
Het tweeede punt is bijna vaanzelfsprekeend. De AkzoNobel
A
medewerke
m
ers zijn uiteeindelijk
degenenn die de fabbrieken beddrijven en deze
d
zijn enn blijven veerantwoorddelijk voor de
d wijze
waarop dat gebeurt en voor de
d eventuelee schade diee het bedrijjf veroorzaaakt bij onvooldoende
uitvoeriing. Door zeer gedetaillleerd voor te schrijveen hoe het bedrijf
b
moet werken, neemt
n
de
overheidd eigenlijk de verantw
woordelijkh
heid over zoonder daarbbij de midddelen en vooldoende
specifieeke deskunddigheid te hebben.
h
Vooor die midddelen en deeskundigheidd moeten bbedrijven
zelf zorgg dragen. Het
H bedrijf moet
m zich niet kunnen en willen veerschuilen achter
a
regelltjes.
n
gezzegd. Manaagementsysttemen zijn gewoon vaan groot
Over heet derde puunt is het nodige
belang oom de processen te behheersen. Oo
ok het feit dat
d externe partijen, incclusief de overheid,
o
daar naddruk op leggen en toetssen of de zeelfregulerinng werkt, ziee ik als grotte winst. Boovendien
komen ssteeds meerr zorgplichtt elementen terug in weet- en regelggeving. Den
nk bijvoorbbeeld aan
het receente Besluit externe veiiligheid buisleidingen. Zonder goeed systeem om de zorggplicht te
borgen, gaat dat alllemaal niet werken.
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Het vierrde en laatstte punt is misschien
m
weel het meestt uitdagendee.
Bij het toepassen van
v systeem
mgericht toeezicht looptt de toezich
hthouder er soms tegenn aan dat
het beddrijf een priima internee beheersingg van maattschappelijkke risico’s heeft, maaar dat de
vergunnningsvoorscchriften hierr onvoldoen
nde op aanslluiten. Als bedrijven
b
zeelf goed in staat
s
zijn
om hunn risico’s tee analysereen en te beeheersen, kunnen
k
al te
t gedetailleeerde verguunningsvoorschhriften hieriin belemmeerend werkken. Gedetaailleerde veergunningsvvoorschriftenn leiden
soms toot de situatiee dat het strreven naar voldoen
v
aann een detaillvoorschrift de aandachht afleidt
van de echte
e
risico’s. Dit omddat het bedriijf door al die
d voorschrriften verpliicht is zijn aandacht
a
te verdeelen over tee veel detaills. De overhheid, maar ook het mooederbedrijff verlangenn immers
strikte nnaleving vann wet- en reegelgeving inclusief
i
al de voorschrriften in de vergunningg.
Als eenn vergunninng voor diit type beddrijven worrdt beperktt tot relevaante, duideelijke en
handhaaafbare voorrschriften kan
k het toezzicht zich richten op die voorscchriften en kan het
bedrijf door
d
de toezzichthouderr worden aaangesprokenn op een efffectieve risiicobeheersinng. Deze
aanpak is in het belang
b
van een goede zorg voor mens en milieu.
m
Med
de omdat ddan beter
gebruik kan worden gemaakt van de proffessionaliteiit en deskunndigheid vaan de bedrijvven zelf,
waarbij in de verggunning de kaders worrden gegeven waarbinnnen moet worden
w
geoopereerd.
Het beooogde effectt is tweelediig:
1. Een goed naleefbare,, op de acctiviteiten van
v het beedrijf toegesneden verrgunning
waarbij de kaders duiddelijk zijn aangeven.
2. Optimaliseren van hett naleefgedrrag, verbeteering van de kwaliteit van het toeezicht en
een verminndering van de toezichtlast.
Daarmeee worden de
d juiste kadders voor sy
ysteemgerichht toezicht geschapen
g
Dit Nooord Nederlaandse Initiaatief bij eenn van de AkkzoNobel bedrijven
b
in
n Delfzijl waar
w
ook
DCMR Milieudiennst Rijnmoond aan bij
ijdraagt is onderdeel van bredeere ontwikkkelingen,
namelijkk
 ssysteemgeriicht toezichht en
 dde Landelijjk Aanpak Toezicht - Risicobehheersing beedrijven (L
LAT-BRZO
O) en de
ccentralisatiee van Regioonale uitvoeeringsdiensteen.
Deze onntwikkelingen komen inn de overige bijdragen in deze bun
ndel aan de orde.
Tot slott zou ik willlen opmerken, dat we de
d uitdaginggen van vanndaag en morgen
m
niet oplossen
o
met de m
middelen diie we gebruuikt hebben om de probblemen van gisteren aann te pakkenn. Met de
tools vooor de probblemen vann gisteren waren
w
we voorloper.
v
L
Laten
we dat
d ook zijnn bij de
huidige en toekom
mstige uitdagingen enn daar dan ook de juuiste middeelen en aannpak bij
ontwikkkelen.

25 jaar praktijkerrvaring: vaan procesveerbetering naar
n
complliance man
nagement
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De rol van man
nagementssystemen bij het beeheersen van risicoo’s
Gerard Mertens

We zijnn in de afgellopen jaren dikwijls geeconfronteerrd met de potentieel ennorme gevolgen van
bedrijfsrrisico’s. Err zijn tallooze voorbeeelden te nnoemen van
n ‘bedrijfsongevallen’’, in de
operatioonele sfeer, in de finannciële sfeer,, in de toezzichthoudennde (governaance) sfeer,, kortom
op alle dimensies.
d
Bedrijfssongevallen
n in de operaationele sfeer zoals de lekkage bij het BP olieeplatform inn de golf
van Meexico in 201
10: een gebied dat grotter is dan dde België, Nederland
N
en
e Luxembuurg werd
d maar eenn van de vele voorbeellden, zo bleeek dit voorrjaar nog
vervuildd met olie. Helaas is dit
getuige de ram in de kerncenntrale van Fukushima
F
als gevolg
g van de zw
ware aardbeeving en
daaropvvolgende Tssumami die het noordooosten van Jaapan trof.
Maar oook de finannciële sectorr heft ons inn 2008 doenn beseffen hoe
h groot de
d gevolgenn kunnen
zijn vann falend risiicomanagem
mentbeleid. De financiiële crises heeft
h
de weereldeconom
mie in de
ergste reecessie gebrracht sinds ‘the great depression’
d
in de jaren dertig van de vorige eeuw. Nu
drie jaaar na dato ondervinden
o
n wij nog steeds
s
de bijzonder
b
inngrijpende effecten
e
hieervan. Ik
voorspeel dan ook dat
d deze criises nog lanng zal voorrtduren en de
d wereldecconomie vooor lange
tijd schaade zal berookkenen.
Hoe is het mogeliijk dat dezze ‘rampen’, zo mag je het tochh wel noem
men, zo reggelmatig
w
de opvatting
o
heeerst dat we
w in onze (vooral)
optredenn? Zeker inn een tijdsgewricht waarin
techniscch steeds meer
m
geavannceerde maaatschappij steeds beteer in staat zijn om rissico’s te
beheersen. Of Is er
e sprake vvan een “illlusion of control”, een
n concept dat iet eersste werd
L
in 1975. De IOC is
geïntrodduceerd in de managgement liteeratuur dooor Ellen Langer
gedefiniieerd als eeen verwachhting van de
d kans op persoonlijkk succes diie groter iss dan de
verwachhte uitkomsst, met anddere woord
den er is spprake van zelfoverschhatting. Heet begrip
illusion of control is sindsdieen in de management
m
t accounting literatuurr een veel gebruikt
h
het paas recent zijn intrede gedaan binnen de
conceptt. In de finnancieringslliteratuur heeft
zogenaaamde ‘behaavioral finannce’. Hierinn wordt het begrip ‘hu
ubris’ gehan
nteerd om tee duiden
op hetzeelfde fenom
meen: de maanager overrschat zijn eigen
e
capacciteiten en is
i daardoor geneigd
grotere risico’s te nemen.
n
h
interessant om te wijzen op het contrasst tussen dee teneur vaan mijn leziing - die
Het is heel
nogal pessimistischh is over dee vigerendee kwaliteit van de risiccomanagem
mentsystemeen en de
gemene zin (oftewel dee wetenschaappelijke bijjdrage) –
stand vaan onze kennnis op dit teerrein in alg
en die vvan de and
dere inleiderrs. Hun meeer op operrationele rissico’s gerichte focus draagt
d
in
algemenne zin een zeer
z positieff beeld uit dat
d er zeel veel
v bereikt is in de afggelopen jareen op het
terrein van
v risicobeeheersing enn dat de ontw
wikkelde syystemen goeed functioneren. Ik vatt het heel
kort sam
men dat eenn meerderheid vindt datt we heel aaardig ‘in conntrol zijn’. Mijn
M opvattting sluit
meer aaan bij de geddachte van Ellen
E
Langeer.

De toek
komst van ISO-Manag
I
gementsystteemnormeen
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Laten w
we even teruugkeren naaar de manaagement accounting litteratuur en naar een van
v de 2
centralee begrippen in de titel van
v mijn biijdrage: maanagementsyystemen. Ikk noem de volgende
v
definitiee (in het enggels): “… a process, eff
ffected by an
a entity's booard of direectors, management
designed too identify
and otheer personneel, applied in
i strategy setting
s
and across the enterprise,
e
potentiaal events thaat may affeect the entityy, and manage risks to
o be within its risk apppetite, to
(COSO
provide reasonablle assurancce regardinng the achhievement of
o entity objectives.”
o
Enterprrise risk man
nagement – integrated framework
f
k, 2004)
Ik citeerr een stukjee uit dit rappport: “Receent years haave seen heiightened cooncern and focus
f
on
risk mannagement, and
a it becam
me increasiingly clear that a need
d exists for a robust fraamework
to effecttively identif
ify, assess, and
a managee risk. In 20001, COSO initiated a project
p
to develop
d
a
framewoork that would be reeadily usablle by manaagements to
o evaluate and improove their
organizaations’ entterprise rissk managem
ment. The underlyingg premise of enterprrise risk
manageement is thaat every enttity exists too provide vaalue for its stakeholdeers. All entiities face
uncertainty, and thhe challengge for mannagement iss to determ
mine how much
m
uncerttainty to
accept as
a it strives to grow staakeholder va
alue. Uncerrtainty presents both riisk and opportunity,
with thhe potentiaal to erodee or enhaance value.. Enterprisse risk maanagement enables
manageement to effectively
ef
d
deal
with uncertaintyy and asso
ociated riskk and opportunity,
enhanciing the capaacity to builld value.
We zijnn inmiddels 10 jaar verrder, maar ik denk dat de doelstellling nog onnverminderdd actueel
en relevvant is. De vraag is allleen, wat zijn
z we in die 10 jaarr opgeschoten? Zijn err nieuwe
inzichteen die de oorspronkelijkke zienswijzze hebben veranderd?
v
Ik sta nuu stil bij hett COSO raaamwerk. Waat behelst dit
d en welke nieuwe onttwikkelingeen er zijn
geweestt sindsdien??
Het CO
OSO Enterprise Risk Managemen
M
nt Framewoork poogt allle elementten te definniëren en
omschriijven die nodig zijn voor
v
een efffectieve rissico manag
gementsysteeem. Het raaamwerk
wordt visueel weeergegeven als een driedimenssionale kub
bus, met risicocomponenten,
m
t doelstellinngen (zie figguur 1).
organisaatie eenhedeen (entity & unit-level)) en risico management
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Figuur 1

Van
n ERM naaar GRC

work definieert essentiële componeenten, suggeereert een geemeenschapppelijk
Het COSO framew
en voor
r manageement. De doelstelling
d
jargon een levert eenn heldere ricchting voorr enterprise risk
de entiteeiten kunneen worden weergegeven
w
n op verschillende niveeaus, te weten:





S
Strategie
O
Operatie/uittvoering
R
Rapportagee
C
Compliancee

ERM ziiet op activiteiten op alle niveaus van
v de organnisatie:




N
Niveau vann de groep
D
Divisie of dochteronde
d
erneming
B
Business unnit

De achtt componten
nten van hett framework
k zijn onderrling verbonnden:









IInterne omg
geving
D
Doelen stelllen
IIdentificereen van eventts
R
Risico beooordeling
R
Reactie op risico’s
r
B
Beheersmaaatregelen
IInformatie en
e communnicatie
M
Monitoring
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Een andder en recen
nt veelvuldig aangehaaald concept dat gebaseeerd is op heet COSO raaamwerk,
maar eeen bredere gebied om
mvat is het GRC-modeel. GRC sttaat voor governance,
g
risk en
compliaance en kan worden om
mschreven als:
a “an integgrated, holiistics approaach to organnisationwide goovernance, risk
r and com
mpliance en
nsuring thatt an organisation acts ethically
e
corrrect and
in accorrdance with
h its risk appetite,
a
intternal policcies and extternal reguulations throough the
alignmeent of strateegy, processses, techno
ology and people,
p
therreby improvving efficieency and
effectiveness. Wheereas ERM iis more a methodology
m
y for manag
ging the entiire spectrum
m of risk,
GRC is more a techhnology plaatform for illluminating governancee and compliance risk.””
e goed
Vervolggens zou ikk nogmaals willen stilsstaan bij dee vraag: waat is het beelang van een
12
risicomaanagementssysteem, ditt maal aan de hand vaan het rappo
ort van S&P
P . Uit het rapport,
waarvann ik de beelangrijkste elementenn als notess onder de slide heb weergegevven zou
samenvatting in de
d bijdrage kunnen worden
w
opggenomen. Met
M name de
d uitkomssten zijn
interessant om kortt te vermeldden.
S&P heeeft meer daan 300 ERM
M discussiee gevoerd over
o
ERM met
m bedrijveen uit met name
n
de
VS en E
Europa. Hierrbij zijn zevven basisvraagen aan dee orde gestelld:
1. Wat zzijn de top risico’s vann het bedrijff, hoe groott zijn deze en
e hoe waarrschijnlijk is het dat
ze zich m
manifestereen? Hoe vaaak wordt de lijst geactuualiseerd?
2. Wat ddoet het maanagement aan
a deze topp risico’s?
3. Welkk kwartaal verlies
v
heeft het bedrijf als tolerabeel gesteld?
4. Beschhrijf de veraantwoordelijkheid vann het personneel voor rissico manageement progrramma’s
en hun plaats
p
in dee organisatiee. Hoe meett u het succes van risico managem
ment?
5. Hoe beïnvloedtt een verliies als gevvolg van een top risiico de belooning van het top
manageement, plannning en buddgettering?
6. Welkke discussiees over risiico manageement zijn in het verlleden gevoeerd op boaard room
niveau oof op top management niveau in reelatie tot strrategische beslissingen
b
n?
7. Geef een voorbeeeld van hoee uw bedrijff heeft gereaageerd op een
e recente ‘’verrassingg’’ in uw
sector. H
Hoe beïnvlooedde deze verrassing
v
u bedrijf anders
uw
a
dan anderen?
a
Op basis van deze discussies
d
v een aantal zaken opp:
viel


12

H
Het niveauu van adopttie, formaliisering, vollwassenheidd en betrokkkenheid vaan ERM
vvarieert zeer en per sector en regio. Er zijn niet veel
v
bedrijven die duuidelijke
vvoorbeelden
n kunnen geven
g
van definities
d
v risico to
van
olerantie off bereidheidd tot het
nnemen van risico’s. Vooorlopige conclusie
c
kaan zijn dat bedrijven
b
h lastig vinnden om
het
eeenduidig gedrag
g
te beewerkstelligen in het heele bedrijf.

Standarrds & Poors, Progress
P
Repoort: Enterprisee Risk Manageement Analysis into Corporrate Credit Raatings,
July 222, 2009
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V
Veel bedrijv
ven manageen risico acctief met dooorlopende reviews
r
en de beoordeeling van
rrisico met grote
g
kans en grote gev
volgen.
D
De manier waarop riisico managgement in de organissatie is geppositioneerdd is een
iindicatie vooor hoe geeïntegreerd een bedrijjf naar risiico’s kijkt. We zien dat een
vverzuilde positionering
p
g, die alleeen op operrationeel niveau zichtbbaar is, nogg steeds
ddomineert.
E
Er lijkt een
n verband tee zijn tusseen transparaantie en opeenheid enerrzijds en heet geloof
vvan het beedrijf in ER
RM anderzzijds. Veel bedrijven zijn bereid
d om gedettaileerde
iinformatie te
t verschafffen over hunn risico mannagement prraktijk.
B
Bedrijven met
m een echhte bedrijfsb
brede ERM
M visie waarrderen het belang
b
om vverder te
kkijken dan alleen de top 10 risico’s. Ze beegrijpen meet name heet belang beter van
nnieuwe inziichten met betrekking
b
t risico’s.
tot
B
Bedrijven faciliteren
f
v
vaak
hun ER
RM uitvoerring in apartte structuren met bijbeehorende
dduidelijke verantwoord
v
delijkhedenn en rollen. De rapportaage lin vann de ERM functie
fu
is
ttypisch naaar de CFO of
o de CEO met een directe comm
municatielijnn naar de Raad
R
van
B
Bestuur of het audit committee.
c
W zien ecchter ook vaak dat de risico mannagement
We
sstructuren beperkte
b
invvloed en bevvoegdhedenn hebben.
B
Bedrijven die
d beter kw
wantificeerb
bare risico’s kennen, zoals
z
de ennergiesectorr, farma,
aagrobusinesss en somm
mige maakiindustrieen,, voelen zich mer com
mfortabel om
o over
E
ERM te sppreken, maaar zij conncentreren hun beheeersing op specifieke risico’s.
D
Discussies over ERM in het algem
meen zijn m
meer producctief met in
nvesteringsbbedrijven
een publiekee bedrijven. Bedrijvenn met veel vreemd
v
verrmogen zijnn voorla geericht op
kkorte termijjn liquiditeiit. Publiekee bedrijven zijn meer gericht
g
op compliancee risico’s
oomdat ze meer gevooelig zijn voor
v
verwaachtingen van
v
externne stakeholders als
ttoezichthouuders.
N
Niet veel bedrijven
b
ziijn bewust bezig met de kansen. Men is vooral
v
bezigg om de
nnegatieve aspecten
a
vann risico’s tee beheersenn. Er is een sterke focu
us op complliance in
rrelatie tot ERM,
E
een geevaar dat S&
&P eerder onder
o
de aaandacht braccht. De verw
wachting
iis dat meeer en meerr bedrijven
n concurrenntievoordeel zullen ziien in goeed risico
m
managemennt.

managementt vormt een integraal onderdeel
o
vaan de beoorrdeling van bijvoorbeeld rating
Risicom
agencies van onderrnemingen. Het laat oo
ok zien dat RMS
R
kunneen bijdragen
n aan waardd creatie,
doordat de kosten van vermoggen omlaag
g kunnen als de kwaliteit van het RMS omhooog gaat
v meningg is dat de risico’s
(immerss de cretingg rating gaaat omhoogg als de beeoordelaar van
adequaaat worden beheers,
b
dientengevolge zal de rissicopremie op
o kapitaal (het vermoogen van
de ondeerneming) omlaag
o
kunnnen. Welliicht wrang is de consttatering datt nu juist de
d rating
agencies onder vuuur liggen, op
o zijn minsst sinds de financiële crises (maaar ook al daaarvoor),
vanwegge het te laaat of helem
maal niet onnderkennen van de groote problem
men in de fiinanciële
sector. S
Schieten dee analyses van
v rating aggencies te kort?
k
Zijn heet dan voorral methodoologische
zwakheden in de rating sysstematiek? Of gaat heet om poteentiële belaangenverstreengeling
(conflicct of interestts). Ik denk dat beide problemen sppelen.
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Een dinng is wederoom pijnlijk duidelijk geeworden, dee hele wereld heeft veeel te veel veertrouwd
op de kkwaliteit vann analyse van
v enkele rating
r
agenncies, we vooeren blind op hun ooordeel en
hebben ons met z’n
z allen veel
v
te weiinig kritischhe vragen gesteld ovver de kwaaliteit en
m een treffennd voorbeeldd van illusio
on of controol.
objectivviteit van dee informatiee. Wederom
Figuur 2 gaat in opp enterprisee risk managgement, ER
RM. ERM iss voor somm
mige bedrijfstakken
meer vaan belang dan
d voor anndere. Voor banken en verzekeraaars is ERM core businness, met
andere woorden
w
heet is de meest bepalennde factor voor
v
waardeecreatie. Vooor andere sectoren
zoals m
mijnbouw, olie en gas, farma, biottechnologiee, luchtvaartt, defensie en utilities is ERM
essentieeel voor zakkelijk succes. In deze sectoren,
s
diee doorgaanss zwaar gerreguleerd zij
ijn, geldt
dat bepaaalde soorteen risico’s bedrijven
b
zoouden kunneen uitschak
kelen. Voor de overige sectoren
is ERM
M belangrijkk voor zakeelijk success, omdat bepaalde rissico’s een groot
g
effectt op het
zakelijkk succes kun
nnen hebbenn.
Figuur 2

ERM
M waarde p
piramide

Vervolggens zou ik de overstapp willen maaken van ER
RM naar in
nternal contrrol. Internal control
is een esssentiële vo
oorwaarde voor
v
een goeede ERM.
Dit is eeigenlijk oo
ok de kern van het veervolg van mijn betooog. Kort saamengevat: we zijn
weliswaaar in staat om
o meer daan ooit te vo
oren technissch geavancceerde manaagement infformatiesystemeen te ontwikkkelen en tee implementteren, maar daarmee iss het probleeem niet opggelost. Ik
raak daaarmee ook
k aan de managemeent accountting literatuuur die duuidelijk maaakt dat
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manageement inform
matie system
men op zicch slechts waarde
w
hebb
ben als de informatie
i
eenerzijds
betrouw
wbaar is, maar
m
anderziijds dat dee relevante informatie wordt geb
bruikt om beleid
b
te
evaluereen en nieuw
w beleid vooor te bereideen en te beppalen (nog een
e referentiie toevoegenn).
Ik wil m
met name naaar de kwalliteit van diie informatiie kijken en
n de waarbo
orging daarvvan. Met
andere w
woorden gaaat het overr ‘internal control’.
c
Eeerst probeer ik de ondeerdelen vann internal
control in relatie to
ot ERM te beschrijven
b
n zoals dezee vanuit de literatuur veelal
v
vrij sttandaard
worden aangedrageen.
e internal control eveenals de ondderdelen binnnen de orgganisatie
Over dee relatie tusssen ERM en
die daaarbij van belang zijn, zijn de volgende
v
zaaken op te merken teen aanzien van de
verschilllende rollenn die binnenn een bedrijf aanwezig zouden mo
oeten zijn:
De Raaad van Bestuuur is veranntwoordelijjk voor het ontwerp enn de uitvoeering van ERM.
E
De
RvB mooet weten in
i welke mate
m
ERM iss geïmplem
menteerd in de organissatie. De RvvB moet
zich bew
wust zijn vaan de mate waarin het bedrijf bereid is risicoo’s te nemen
n. De RvB moet de
risico poortfolio kennnen en dooorlopend beeoordelen, afgezet
a
tegeen de bereiddheid om riisico’s te
nemen. De RvB mo
oet weten inn hoeverre er
e beheersm
maatregelen worden gennomen om dde meest
significaante risico’ss te mitigereen.
Het mannagement iss verantwooordelijk vooor het impleementeren van
v een orgganisatie-enntiteit die
risico’s
ERM oonderhoudt. Het manaagement mooet de gew
wenste risico
o cultuur bevorderen,
b
relaterenn aan strateegie en beddrijfsactiviteeiten. Het management
m
t moet ook een toleranntie voor
risico-bereidheid innstellen en een portfoolio aanpakk uitwerken van risico’s. Tenslottte is het
manageement veran
ntwoordelijkk voor nalevving van reegels zowell door indiv
viduele werrknemers
van het bedrijf als het
h gehele bedrijf.
b
w
samenn met managgers om eenn effectief risico managgement te voeren
v
in
De risicco officer werkt
het betrreffende dom
mein van de
d manager. De risico officer
o
heftt middelen om te helpeen risico
manageement in het gehelee bedrijf te implem
menteren. De risico officer heft de
verantw
woordelijkheeid om de voortgang
v
v ERM tee monitoren
van
n en managgers te assisteren bij
het rappporteren oveer risico maanagement.
Nadat w
we de wat meer
m formelee audit benaadering hebbben besproken (hoe zoou ik het voolgens de
geldendde regels vann interne coontrole en administratie
a
eve organisatie moetenn toegepasseen?), wil
en compliiance in relatie tot dee interne
ik vervoolgens overrgaan op het
h thema governance
g
controlee. Dit zijn onnderwerpenn die de laattste jaren veeel aandachtt hebben geekregen.
De jarenn 90 en hett eerste deceennium vann de 21e eeuuw kunnen worden gekkenmerkt door
d
veel
aandachht voor hett governancce vraagstuuk. Mede ook
o
vanweg
ge enkele grote gevalllen van
onderneemingsfraud
de is de focuus op corpoorate governnance groot geweest. Denk
D
aan Worldcom
W
en Enroon in de VS,
V denk aaan Ahold, Parmalat en
e ook receenter Siemeens als proominente
voorbeeelden. Als reactie
r
is erre en versteerkte roep om
o meer reegelgeving gekomen,
g
s
strengere
corporatte governannce codes met
m wettelijk
ke verankeriing en tevenns een van de
d meest veergaande
wetgeviing voor beeursgenoteeerde fondsen in de VS
S: Sarbaness Oxley. Deze wet diee in een
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recordteempo is inggevoerd wass een directe reactie opp het Enronn debacle enn ook Aholdd valt de
dubieuzze eer te beuurt te wordeen genoemd als één vann voorbeeldeen van grote fraudezakken.
Sarbanees Oxley gaat veel verder daan eerdere wetgeving
g in het voorschrijvven van
gedetaillleerde informatie overr de werkin
ng en kwaliiteit van dee interne controlesystem
men, het
toezichtt daarop en de finnanciële verslagleggi
v
ing. Deze wet stelt ook inddividuen
verantw
woordelijk binnen
b
de orrganisatie vaan laag (de controller van
v een bussiness unit) tot hoog
(de CFO
O en CEO) in de onderrneming. Dee wet heeft dan ook veeel kritiek tee verduren vanwege
v
de hoge directe en indirectte ‘compliaance’ kosteen (direct vanwege het
h aanpassen van
men en inndirect vanw
wege de toegenomen
t
n aansprakeelijkheid
manageement inforrmatiesystem
(‘legal lliability cossts). Uit onderzoek bliijkt dat de overall
o
effeecten van Sarbanex Oxxley niet
duidelijkk zijn. Som
mmige studiies tonen aaan dat de kosten
k
de (ppotentiële) baten
b
van deze
d
wet
overschhrijden. Teggelijkertijd is
i een veel gehoorde kkritiek dat hiermee nieet de echte zwakke
onderdeelen van intterne controole en de go
overnance worden
w
aangepakt. Er zijn recenteelijk ook
studies die aantoneen dat ondeernemingen als gevolgg van SOx bewust
b
minnder risico’ss durven
nemen vanwege deze
d
(indiviiduele) aanssprakelijkheeid. Als eeen ondernem
ming haar strategie
wijzigt om deze reden kaan dit neg
gatieve gevvolgen hebbben voor de lange termijn
waardeccreatie.
Interessant is in diit kader oook te vermeelden dat siinds de intrroductie vann de wet bijna
b
alle
Nederlaandse beurssfondsen met
m een notering in dde VS ervo
oor gekozeen hebben deze te
beëindiggen. Natuurrlijk wordt SOx
S
niet alss reden gennoemd door de onderneemingen, maaar is dit
in de meeeste gevalllen wel de directe
d
aanleeiding.
We hebbben de afggelopen 3 jaar ook verdere bemooeienis van onder anddere de AFM
M en de
Nederlaandsche bannk gezien, met
m name inn de financiëële sector, reeds
r
vóór maar
m
met naame ook
ná de ccrisis van 2008.
2
Mom
menteel worrdt de roep om meer Europees toezicht
t
en verdere
disciplinnering van de lidstateen (zoals de
d zuidelijkke landen) weer luideer. Kortom er lijkt
vooralsnnog geen einde
e
te kom
men aan dee trend vann meer wett- en regelggeving teneeinde het
toezichtt en de kwalliteit van informatie te verbeteren..
Maar dee grote vraaag is natuurrlijk, zijn we
w hiermee op
o de goedee weg? Is meer
m
regelgeeving en
strengerr toezicht dee oplossing voor het prrobleem? Ikk denk het niet.
n
Al de wetw en regeelgeving
alsmedee uitgebreid
dere corporaate governannce codes hebben
h
niet kunnen voo
orkomen daat ook nu
nog steeeds ongelukkken gebeuuren. Ik will daar overiigens niet mee
m zeggen
n dat een corporate
c
governaance code of
o strengere wet- en reg
gelgeving a priori geen
n nut zoudeen hebben. Zij
Z allen
hebben er wel toe geleid dat er meer traansparantie is afgedwoongen en daaarmee de kans
k
dat
problem
men (te) lanng of helem
maal onder het
h tapijt veerdwijnen, is verkleind
d. Op zich is dit in
mijn oggen een positieve ontw
wikkeling. Maar
M
we mooeten niet denken
d
dat we
w met het voldoen
aan de door corpporate goveernance codde gesteldee principes eisen auto
omatisch eeen goed
functionnerend risiccomanagemeentsysteem hebben. Dat vereist natuurlijk
n
veeel meer daan alleen
compliaance met de code.

36

Managementsyystemen en toezicht

Ik heb hhet voorbeeeld van Ahhold genoem
md waar in de jaren voorafgaand
v
de aan de frraude de
corporatte governannce formeell prima in orde
o
leek. Ahold
A
leek lang het beeste jongetjee van de
klas en was de lieveling vann de beurs. Maar juisst doordat de buitenw
wereld onvooldoende
uik maken de
d werkelijkheid te
kritisch was kondeen de bestuuurders van de gelegennheid gebru
mmissarissen, die niet onafhankeelijk was met
m grote
verdoezzelen. Een zwakke raaad van com
belangeenverstrengeeling maaktte deze ondderneming zeer kwetsbbaar voor manipulatie
m
e van de
financiëële verslagleegging.
Daarmeee kom ik op de kerrn van mijjn betoog, we mogen
n mijns in
nziens geenn (blind)
vertrouw
wen hebbenn in de kwalliteit van dee informatiee, hoe goed onze manaagement infformatiesystemeen ook zijnn. De realiiteit is dat er diversee zwakke plekken
p
zijjn te onderrkennen:
beloningg, effectivitteit RMS, (dis)function
(
neren van het
h toezicht (RvC) en de rol van aandeelhouderss. Ook dezee laatste grroep mag zich verwijten niet altiijd de veranntwoordelijkheid te
nemen ((in de rol alls principaaal [eigenaar]): zowel wat
w betreft tooezicht, maaar ook de discussie
d
over koorte en lange termijn belangen. Laaatstgenoem
mde kunnenn op gespan
nnen voet sttaan met
effectieff risicomanagement.

n Shojah enn Feiger (22011). Ik
Het laattste deel vaan mijn preesentatie gaaat over hett artikel van
bespreekk dit aan heet einde vann mijn betooog om aan tee geven datt we nog een
n lange wegg te gaan
hebben.
e weinig informatiee geven ovver hun
Uit dit artikel bllijkt dat beedrijven geemiddeld erg
belangriijkste risicoo’s, de bereeidheid om
m risico’s tee nemen (“rrisk appetitte”), noch over
o
het
resultaaat van perioddieke evaluaaties van zw
wakheden inn het systeem
m.
Hiermeee plaats ik mijn nogaal kritisch perspectieff duidelijk tegenover
t
d veel positievere
de
verhalenn van mijnn mede-inleiiders, die ieder
i
vanuitt hun invallshoek juistt hebben laaten zien
welke eenorme voorruitgang is geboekt opp het gebiedd van risico
omanagemen
nt. Dat is natuurlijk
n
heel opm
merkelijk.
Samenvvattend, de aandacht
a
vooor risicomaanagement enorm is tooegenomen de afgelopeen jaren.
De transparantie op
p dit terreinn is zonder meer verbeeterd, maarr opnieuw de
d formele aspecten
van inteerne controle en in heet bijzonderr RMS is niiet een op een gelijk aan de kwaaliteit en
effectiviiteit ervan. Tegelijkerttijd is de weerkelijkheidd veel compplexer dan wij
w dikwijls geloven
(illusionn of control en hubris).
De ontw
wikkelingenn in de literaatuur op hett gebied vann risicoman
nagement iss in de afgellopen 10
jaar eerrder bescheeiden (of m
misschien wel
w teleursteellend) te noemen.
n
Wee hebben sinds
s
het
COSO-E
ERM uit 20004 nog weel tussentijdds kleine aaanpassingen
n gezien, maaar dat steltt in feite
weinig voor. Ondeernemingenn refereren ook nu noog (jaarversslagen 20100) dikwijls naar dit
model.
Er ontbbreekt mijnss inziens ook samenhhang tussen de verschiillende ondderdelen vann risicomanageement (en in
nformatiesyystemen). Juuist door de toegenomeen complexiteit en de aandacht
a
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voor veel meer vraaagstukken dan
d alleen financiële
f
e operationnele aspecteen (denk aann milieu,
en
i het moeilijk om dee verschilleende dimennsies aan
duurzaaamheid, ethhische aspeccten, etc.) is
elkaar tee koppelen.
En dan tot slot: risiicomanagem
ment heeft veel
v aandaccht gekregen
n, maar een
nduidigheidd omtrent
orievormingg omtrent verbetering
v
v RM enn RSM is niiet aanwezigg. Het is
van
het conccept en theo
daarom volgens mij
m een vaan de grotee uitdagingg die de management
m
t- en econnomische
wetenscchap te wach
hten staat: het
h ontwikkkelen van niieuwe conceepten van riisico(managgement);
het daaddwerkelijk meten en monitoren
m
v de kwalliteit van RM
van
MS (in plaaats van alleeen maar
‘een cheecklist af te vinken’ (boox ticking behaviour).
b
Die zelffde mentaliiteit heerst bij
b onderneemingen. Ovverheersen is nog steeeds de gedaachte dat
zolang w
we maar co
ompliant zijn, alles op orde is en we
w ons geenn zorgen te behoeve tee maken.
Ook dit gedrag creëëert de eerdder gememooreerde illussion of conttrol en kan bijzonder
b
geevaarlijk
zijn.
Er is noog een langge weg te ggaan, maar ik heb ookk geleerd uit
u de bijdraagen van dee andere
inleiders dat we nieet moeten wanhopen,
w
e is op deeelgebieden veel
er
v bereiktt en door beeter naar
elkaar tee luisteren en
e met elkaaar samen tee werken kaan een belanngrijke stap voorwaartss worden
gezet naaar betere managemen
m
ntinformatieesystemen. Goed nieuw
ws voor collega onderrzoekers,
hier liggt een bijzoonder vrucchtbaar ond
derzoeksterrrein op ons te wachtten met bijjzondere
maatschhappelijke relevantie.
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De toeekomst vaan ISO-M
Managementsysteem
mnormen
Dick Hoortensius

ng
Inleidin
Veel orgganisaties hanteren
h
(geecertificeerd
de) managementsystem
men die zijnn gebaseerd op ISOnormen om aan te tonen dat zij
z bepaaldee aspecten van hun beedrijfsvoerin
ng, productten en/of
n (stakeholdders) het
dienstenn goed beheeersen. Zij geven daarrmee aan beelanghebbennde partijen
vertrouw
wen dat zijj bijvoorbeeeld in staaat zijn om producten te leverenn die aan relevante
r
kwaliteiitseisen volddoen of om veilige werrkomstandiggheden te waarborgen.
w
De afgeloppen jaren
is het aaantal ISO-normen vooor deze managemen
m
ntsystemen sterk toegeenomen. Err is een
tendens om voor steeds meeer aspecten van de beedrijfsvoerinng die voorr bepaalde groepen
stakehollders belanngrijk zijn, een aparte managemeentsysteemnnorm te onntwikkelen. Zo zijn
naast dde bekendee ISO 90001 voor kw
waliteitsmannagement en
e ISO 144001 voor milieumanageement, bijvooorbeeld noormen gepuubliceerd voor
v
voedseelveiligheidsmanagemeent (ISO
22000), informatiebbeveiligingsmanagemeent (ISO 270001) en eneergiemanageement (ISO
O 50001).
a
jaaren is nagedacht overr de volgennde twee
Dit heefft ertoe gelleid dat dooor ISO de afgelopen
belangriijke punten::
a) hoe kan er vooor wordenn gezorgd dat die verschillende normen optimaal
o
opp elkaar
aansluitten en geïnttegreerd zijnn toe te passsen?
b) sluiteen de manaagementsysteemnormenn voldoendde aan bij de
d huidige besturingsssystemen
van beddrijven (coorporate goovernance en risicom
managemen
nt) en bij de (managgement)het komend
uitdaginngen waar organisatie
o
de decennium mee te maken
m
hebbeen?
Op dezee punten heeeft ISO advvies ingewonnnen en als resultaat zij
ijn voorstelllen ontwikkkeld voor
een nieuuwe gemeeenschappelij
ijke structuuur en inhouud van ISO
O-managem
mentsysteem
mnormen,
13
die voorralsnog zijnn vastgelegdd in draft ISO Guide 833 .
In dit arrtikel wordeen achtergroond, inhoud
d, consequennties en belaang van de in deze nieuuwe ISO
Guide vastgelegde
v
e structuur en inhoud van manaagementsystteemeisen toegelicht.
t
Daaraan
voorafggaand wordtt kort ingeggaan op wat de betekkenis is vann een (form
meel) manaagementsysteem
m voor een organisatie
o
e de functiie van norm
en
men daarvoorr.
De essentie van managementtsystemen
ysteem kann in lijn meet de definittie uit ISO 9000 wordden omschrreven als
Een maanagementsy
‘een sam
menhangendd geheel van afsprakenn en werkwij
ijzen en een
n organisatiiestructuur voor
v
een
planmattige en systematische beheersing
g en verbetering van bedrijfsproc
b
cessen om gestelde

13

Draft IS
SO Guide 83 “High level sttructure and iddentical text for
f managemeent system stan
ndards and coommon
core maanagement syystem terms annd definitions””. De definitieeve wijze van publikatie is nog
n niet bekennd
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doelen te realiserren’. Dat iss een hele mond vol. Iedere orrganisatie hanteert,
h
beewust of
m
‘broood op de plank’
p
te
onbewuust, spelregeels om de ‘zaak te lateen draaien’ en op die manier
krijgen. Hoe groteer en compplexer de organisatie
o
wordt, hoee belangrijkker het is om
o deze
spelregeels explicieet te makenn en vast te leggen. Voor kleine en grotte bedrijvenn is het
belangriijk regelmaatig stil te sttaan bij datgene wat zee willen berreiken. Daaarbij gaat heet om de
bedrijfsdoelstellinggen in algem
mene zin, maar
m
ook diee op deelterrreinen als kwaliteit, milieu
m
en
arbeidsoomstandigheden. Organnisaties moeten hun dooelstellingenn zelf bepallen op basiss van een
analyse van de marktomstaandigheden, de behooefte van hun klanteen en de aan de
bedrijfsvvoering verbonden rissico’s voorr mens en milieu. Vaanuit dergelijke doelsttellingen
kunnen bedrijven bepalen hooe ze zakenn moeten organiseren (‘managen’) om de gewenste
g
ken. De meeerwaarde vaan een manaagementsystteem voor een
e bedrijf is
i dat het
resultateen te bereik
helpt dee bedrijfsdo
oelstellingenn te realiserren en dat de
d daarvoorr benodigdee bedrijfsvooering zo
effectieff en efficiënnt mogelijk plaatsvindtt.
Een anddere invalsh
hoek is dat een manag
gementsysteeem de ond
derneming in
i staat stellt om bij
voortduuring aan ex
xtern gestellde (wettelij
ijke) eisen te
t voldoen,, de prestatties op een bepaald
gebied (kwaliteit, milieu, arbbeidsomstan
ndigheden) te verbeterren en dit, bijvoorbeeeld door
t tonen.
certificaatie, aan parrtijen buitenn de onderneeming aan te
Een maanagementsysteem heeeft dus eenn interne en
e externe dimensie: het onderstteunt de
organisaatie in het reealiseren vaan haar doellen en tegellijkertijd kann het externne belanghebbenden
vertrouw
wen gevenn dat aan relevante eisen en wensen wordt
w
voldaaan. Vanuiit beide
perspecttieven zorrgt een management
m
tsysteem voor
v
het identificereen, beheerrsen en
minimalliseren van risico’s en het maximaaliseren vann kansen (oppportunitiess):
•
•
•

rrisico’s en kansen
k
die het realiserren van de bedrijfsdoel
b
lstellingen belemmeren
b
n of juist
m
mogelijk
maken;
r
risico’s
dat niet wordtt voldaan aan externe eisen en de behoeftenn en verwacchtingen
v stakeho
van
olders;
k
kansen
om de prestatiies op bepaaalde terreinnen te verbbeteren en zo bijvoorbbeeld de
t
tevredenhei
id van klantten of anderre belangheebbenden tee verhogen of
o de impacct op het
m
milieu
te veerminderen.

De meeeste manageementsystem
men zijn geebaseerd opp de zogen
noemde Dem
mingcirkel (PDCAcyclus). Dit zijn de
d opeenvollgende fasenn in een prroces dat iss gericht opp het realiseeren van
gesteldee doelen op een steeds effectieveree en efficiënntere manierr. De fasen zijn:
•
p
plan:
analyseer de situuatie, stel doelen
d
en beedenk plannnen om de doelen te bereiken;
b
s tevens vast
stel
v aan welke randvoo
orwaarden (eisen)
(
moett worden vo
oldaan;
•
ddo: voer dee plannen uit en zorgg ervoor daat aan relevvante randvvoorwaardeen wordt
vvoldaan;
•
c
check:
toetss de feitelijkke resultaten
n en beoorddeel of die stroken
s
mett de bedoeliingen en
o aan gesteelde eisen wordt
of
w
voldaaan;
•
a corrigeer waar dinngen fout gaaan en stel zzo nodig de plannen bijj zodat het voortaan
act:
v
b
beter
gaat.
40
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Een maanagementsy
ysteem mooet afsprakeen en werkkwijzen (vaaak vastgeleegd in procedures)
omvatteen om aan deze
d
fasen innvulling te geven. De PDCA-cycl
P
lus, die ookk kan wordeen gezien
als het proces van
n identificaatie, beheerrsing en monitoring
m
v risico’ss speelt opp allerlei
van
niveaus in een orgaanisatie: vaan operationneel (processsen, produccten, projeccten) tot straategisch.
werking tusssen die niveeaus is belaangrijk om te
t zorgen daat de besturrings- en
Een goeede wisselw
beheersiingprocesseen uiteindellijk allemaaal een positieve bijdraage leverenn aan het reealiseren
van de ddoelstellingen van de organisatie.
o
Figuur 1 schetst heet managem
mentsysteem
m van een orrganisatie inn de maatscchappelijke context.
h ‘licensse to operatte’ voor zorggen dat zij rekening
r
Een orgganisatie mooet er in het kader van haar
houdt met
m haar sttakeholders en daaraaan verantwooording afleegt over geleverde prrestaties.
Daarbij gaat het vaandaag de dag
d niet alleeen om ‘vallue’ (bijvooorbeeld een goed functiionerend
product of winst voor
v
de aanndeelhouderrs), maar oook om ‘valuues’ (aandaacht voor milieu
m
en
sociale aspecten). Het managementsystteem is eenn hulpmidddel, niet meer
m
maar ook
o
niet
minder, om organissatiedoelen te realiseren.
Figuur 1

Het managemeentsysteem
m van een orrganisatie in
i zijn conttext

Normen
n voor man
nagementsyystemen
Om te waarborgen
w
n dat ‘het managemen
m
ntsysteem’ van
v een org
ganisatie gooed is ingerricht om
specifieeke aspectenn (risico’s)) voor speccifieke stakkeholders goed
g
te mannagen zijn normen
ontwikkkeld. Bijvoo
orbeeld ISO
O 9001 om te
t waarborggen dat de stakeholder
s
‘klant’ eenn product
krijgt ddat voldoet aan zijn eiisen. En ISO 22000 om
o te waarb
borgen dat stakeholdeers in de
voedselkketen er opp kunnen vertrouwen dat een beddrijf (voediings)produccten levert die
d geen
schade voor
v
de gezzondheid vaan consumeenten opleveeren. In dezze managem
mentsysteem
mnormen
is telkenns de PDCA
A-cyclus enn het risicomanagemenntmodel uittgewerkt enn ingevuld voor
v
een
specifieek (risico)asspect. Het iss belangrijkk te beseffenn dat deze normen
n
nieet voorschrijjven hoe
‘het mannagementsyysteem’ vann een organiisatie eruit moet
m zien. Het
H zijn feittelijk ‘checkklijstjes’
om te bbeoordelen of ‘het management
m
systeem’ geschikt
g
is, alle benoddigde compponenten
omvat, om een speecifiek risicco-aspect te managen. Het
H implem
menteren vaan bijvoorbeeeld ISO
14001 vvoor milieuumanagement, betekennt dan ook niet het ‘bouwen’ vann een apartt milieuDe toek
komst van ISO-Manag
I
gementsystteemnormeen
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manageementsysteem los van en naast het
h ‘gewonne’ managem
mentsysteem
m (hoe forrmeel of
informeeel ook) vaan de organnisatie. Het gaat erom
m waar nodiig de bestaaande manaagementpraktijkk aan te passsen en aan te
t vullen zodat kan worrden aangettoond dat (o
ook) milieuaaspecten
goed woorden gemaanaged. Dit sluit ook helemaal
h
aann bij de deffinitie van milieumana
m
agementsysteem
m in ISO 140001: onderddeel van heet managementsysteem van een org
rganisatie dat
d wordt
gebruikkt om milieeubeleid te ontwikkeleen en te implemente
i
ren en de milieuaspeecten te
manageen.
De redeenen om ISO
O-normen voor
v
managgementsysteemen te ontw
wikkelen zij
ijn steeds geebaseerd
op een maatschapppelijke wenns om in haandels- en andere relaaties tussen partijen tee kunnen
vertrouw
(risico)aspeecten. Omddat ISOwen op behheersing vaan de in diie relatie belangrijke
b
normen worden onntwikkeld door
d
betrokkken belanghebbende en
e deskundiige partijenn die per
(risico)aaspect variëëren, zijn tuussen de management
m
tsysteemnorrmen versch
hillen ontsttaan, die
niet alleeen te makeen hebben met
m de aard van het risiico-aspect, maar
m ook met
m de verscchillen in
inzicht w
wat de bestte invullingg van de PD
DCA-cyclus en het risicomanagem
mentmodel zijn.
z
Dat
verklaarrt de verschhillen in inhoud en stru
uctuur van bijvoorbeeld
b
d ISO 9001,, ISO 140011 en ISO
22000.
Figuur 2

Toeenemend aaantal normen voor maanagementsystemen

Omdat organisatiess steeds vakker verschilllende manaagementsyssteem willenn/moeten tooepassen
d
normen gaandeweeg toeneem
mt, is het belang om zee onderling beter op
en het aaantal van deze
elkaar aaf te stemmeen gegroeidd. Ook blijk
kt dat het m
moeilijk is om
m de in ISO
O-normen vvastlegde
manageementsystem
matiek echtt te integreeren in en onderdeell uit te latten maken van de
‘governnance’ van een
e organissatie. Daarm
mee richtenn de system
men zich vaak onvoldooende op
wat werrkelijk belaangrijk is vooor de doelstellingen, strategie enn toekomst van een bedrijf. En
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wordt aandersom dooor het topm
managemennt vaak onvooldoende onnderkend wat
w de betekkenis van
z voor bijvoorbeeld
d risico- en compliancee-managem
ment. Reden voor de
die systtemen kan zijn
Techniccal Manageement Boardd van ISO om sinds 2007
2
een niieuwe koers uit te zettten voor
aanpak, structuur en inhoud vaan de manag
gementsysteeemnormenn.
m
ntsysteemn
normen
Afstemming van managemen
b
afsteemming vann ISO-norm
men voor maanagementsystemen is niet van
De discussie over betere
vandaagg of gistereen. Toen beegin negentiiger jaren vvan de voriige eeuw dee ontwikkeling van
ISO 140001 (milieumanagemennt) op gang kwam, wass de mate waarin
w
kon worden
w
aanngesloten
bij ISO 9001 (kwalliteitsmanaggement) dirrect een issuue. Van meeet af aan waaren de betrrokkenen
owel ISO 9001 als ISO
O 14001
zich ervvan bewust dat er veel organisatiies zouden zijn die zo
zouden implementteren en daat de normeen dat niet onmogelijkk zouden moeten
m
makken. Het
begrip iin die dagenn was ‘comppatibiliteit’,, wat zoveeel wil zeggeen dat het vo
oldoen aan de eisen
van zow
wel ISO 9001 als 140001 niet tot tegenstrijdi
t
gheden zou
u mogen leiiden. Het gging toen
nog nieet zozeer om
o harmoniie en synerrgie, maar om eigenh
heid van de systemenn zonder
integratiie onmogeliijk te makenn.
Sindsdieen is er een hele reeks van advies-- en coördinnatiecommisssies geweeest die zekerr hebben
bijgedraagen aan een
e
goede ‘compatibiliteit’ vann de normeen. Ook zijn
z
allerleii andere
initiatievven genom
men, vaak geïnitieerd
g
v
vanuit
Nedeerland, om geïntegreeerde toepasssing van
normen te bevordeeren. Zo iss op initiatiief van NE
EN de ISO Guide 72 Guideliness for the
justificaation and deevelopment of managem
ment system
m standards ontwikkeld
d. Deze Guiide heeft
bijgedraagen aan eeen betere onnderbouwing
g van voorsstellen voorr nieuwe managementssysteemnormen en aan de afstemming
a
g tussen die normen. De eerste ediitie van ISO
O 19011, de richtlijn
voor heet (gecombineerd) audditen van kwaliteitsk
en milieum
managementtsystemen iis onder
leiding van NEN tot
t stand geekomen en verving maaar liefst 6 aparte richhtlijnen. NE
EN heeft
met het Fran
nse normalisatie-institu
uut AFNOR
R een ISO-h
handboek vooor de geïntegreerde
samen m
toepassiing van mannagementsyysteemnorm
men ontwikkkeld.
Door heet toenemennde aantal managemenntsysteemnormen en de
d groeiendde behoeftee om die
geïntegrreerd toe te
t passen, werd het urgent om
m een volgende stapp te zettenn in het
afstemm
mingsprocess. Door de Technical
T
Management
M
t Board (TM
MB) van ISO zijn daarom twee
commisssies ingesteeld. Ten eerste een Strrategic Advvisory Group
up (SAG) met
m de opdracht een
langeterrmijnvisie te
t ontwikkeelen voor dee inhoud enn aanpak vaan managem
mentsysteem
mnormen
van de
en ten tweede de Joint Techhnical Cooordination Group
G
(JTC
CG) voor verbetering
v
afstemm
ming van diie normen op
o korte term
mijn. In de eerste groeep zaten vooral gebruikkers van
normen en in de tw
weede groepp de normallisatieprofesssionals diee verantwoo
ordelijk zijnn voor de
ontwikkkeling van managemen
m
ntsysteemnormen.
Strateggie voor de lange
l
term
mijn
De strattegische advviesgroep heeeft zichzellf de volgennde drie vraggen gesteld::
1) Watt zijn de tekkortkomingeen van de huuidige ISO-managemen
ntsysteemno
ormen?
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2) Watt zijn de belangrijkstee uitdagingen voor beedrijven in de komennde 10 jaar waarop
mannagementsysstemen moeeten inspeleen?
3) Hoee moet het management
m
tsysteem er in de toekoomst uitzien
n?
Als belaangrijkste teekortkominggen worden
n gezien:
-

-

Teveel aparte normen zonder
z
een gemeenschappelijk onderliggen
o
nd model die niet
uitnodigen om geïntegreerrd te wordenn toegepast;;
Bij implementaatie van de normen bllijkt dan oook dat er weinig
w
ondeerlinge integgratie is,
binnnen bedrijvven vaak de
d afzondeerlijke vakddisciplines (kwaliteit, arbo, millieu) als
eilanndjes blijveen bestaan en
e er onvolddoende verttaling plaatssvindt van KAM-aspec
K
cten naar
‘bussiness risks’’;
Dat betekent daat de deelsyystemen nieet zijn ingebbed in de ‘ggovernance’’ van de orgganisatie
en er
e geen sprak
ke is van inntegraal risiccomanagem
ment.

De belaangrijkste uiitdagingen voor
v
bedrijvven zijn volggens de straategische addviesgroep:
-

Integgraal risicom
managemennt en maatscchappelijk verantwoord
v
d ondernem
men
Afleeggen van verantwoord
v
ding aan stakkeholders
Com
mpliance maanagement
Goeede balans tussen toeepassing voorzorgprinncipe/risicom
mijding enn ondernem
merschap
toneen
Keteenmanagem
ment
Innoovaties en teechnologiscche ontwikk
keling
(Hum
man) resourrce manageement

Voor dee toekomst heeft
h
de straategische addviesgroep twee
t
belanggrijke aanbeevelingen geedaan:
1. ISO moet ervoor zorgen dat
d voorstellen voor niieuwe norm
men voor maanagementssystemen
o
d en dat diee voorstelleen alleen worden
w
geacccepteerd alls er een
goedd worden onderbouwd
duiddelijke maattschappelijkke behoefte is. ISO Guuide 72 geefft daarvoor naar
n de menning van
de adviesgroepp de juistee criteria en
e ISO m
moet ervoorr zorgen dat
d die Guuide ook
w
toegeepast.
daaddwerkelijk wordt
2. Mannagementsy
ystemen mooeten wordden ontwikkkeld volgeens een zo
ogenoemd ‘Plug-in
moddel’ (zie figguur 3), dat wil zeggenn dat de ‘keernelementeen’ die voorr alle manaagementsysteemnormen
n identiek zijn,
z
in een apart docuument word
den vastgeleegd. Onderw
werp- en
sectorspecifiekee normen kuunnen dan als
a moduless worden onntwikkeld en
n in de kernn worden
ingeeplugd. De gedachte hierachter
h
i dat het managemen
is
m
ntsysteem van
v een orgganisatie
werkkt als het operating ssystem van een compputer, waariin specifiek
ke program
mma’s en
deviices kunnen
n worden geplugd,
g
diie ervoor zorgen
z
dat bepaalde zaken
z
goed worden
gem
managed. Onnderwerpsppecifieke noormen zijn bijvoorbeeeld ISO 90001 voor kw
waliteitsmannagement, ISO 220000 voor vooedselveilighheidsmanaggement en ISO 270001 voor
informatiebeveiliging. Eenn voorbeeld
d van een seectorspecifiieke norm is de ISO/T
TS 16949
voorr kwaliteitsm
managemennt in de autoomotive secctor. Daarnaaast kunnenn richtlijnenn worden
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ontw
wikkeld voo
or specifiekke systeemeelementen, zoals ISO 19011 voo
or auditing of voor
speccifieke aspecten zoals water
w
als on
nderdeel vann milieumannagement.
De Techhnical Manaagement Booard van ISO heeft in 2010
2
bovennstaand adviies overgenomen en
opdrachht gegeven aan
a de Joinnt Technical Coordination Group om invulliing te gevenn aan de
kernelem
menten vann het ‘plug-inn’ model.
Figuur 3

Plug
g-in model voor mana
agementsyssteemnorm
men

De nieu
uw voorgesttelde structtuur voor ISO-manag
I
gementsysteemnormen
Door dee Joint Tecchnical Cooordination Group
G
zijn na de insteelling in 20007 drie bellangrijke
acties inn gang gezet:
1. Het ontwikkelen van eenn aantal generieke
g
teermen en definities
d
o het gebbied van
op
mannagementsysstemen;
2. De oomvormingg van ISO 19011 tot eeen algemenee richtlijn voor
v
het audditen van allle typen
mannagementsysstemen; dezze wordt in november 2011
2
gepubliceerd.
3. Het vaststellen
n van een iddentieke ‘h
high level structure’
s
v
voor
alle managements
m
systeemmen en iden
ntieke paraagraaftitels en naderhand invullin
ng daarvan met identieeke tekst
norm
(eiseen).
Met hett laatste is door de JT
TCG is in 2010 feitelijk invullin
ng gegeven aan de ‘M
MSS core
elementts’ van het plug-in
p
moddel. De gem
meenschappelijke structtuur en de identieke
i
baasiseisen
en -term
minologie vooor de mannagementsyssteemnormeen vormen het
h hart vann het plug-iin model
en daarrop kunnenn onderweerp- en sectorspecifieeke aanvullingen worrden gegevven. De
gemeennschappelijkke structuur is weergegeeven in kadder 1.
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Kader 1 – High Leevel Structu
ure voor ma
anagementtsysteemnoormen (drafft ISO Guid
de 83)
4 Conteext of the organization
n
4.1 Unnderstandingg the organiization and its context
4.2 Unnderstandingg the needs and expectaations of intterested parrties
4.3 Deetermining the
t scope off the management systeem
4.4 Maanagement system
s
(genneral requireements)
5 Leadeership
5.1 Geeneral
5.2 Maanagement commitmen
c
nt
5.3 Policy
5.4 Organizationaal roles, respponsibilitiess and authorrities
6 Plann
ning
6.1 Acctions to adddress risks and
a opportuunities
6.2 Obbjectives andd plans to achieve
a
them
m
7 Suppoort
7.1 Reesources
7.2 Coompetence
7.3 Aw
wareness
7.4 Coommunicatio
on
7.5 Doocumented information
i
n
8 Operaation
8.1 Opperational pllanning andd control
9 Performance evaaluation
9.1 Moonitoring, measuremen
m
nt, analysis and
a evaluatiion
9.2 Intternal audit
9.3 Maanagement review
r
10 Imprrovement
10.1 Noonconformitty and correective actionn
10.2 Coontinual impprovement
Voor ellke paragraaaf in de Higgh Level Strructure (HL
LS) zijn in draft ISO Guide
G
83 baasiseisen
beschrevven die geelden voor elk manag
gementsysteeem. Voor sommige paragrafen
p
was dat
relatief eenvoudig omdat hett gemeenscchappelijke concept de
d afgelopen
n jaren al goed is
uitgekriistalliseerd. Bijvoorbeeld de paragrafenn met alggemene eisen
e
aan beleid,
documeentbeheersin
ng en uitvooeren van innterne auditts en manaagement revviews. Voor andere
paragraffen was datt lastiger, hetzij
h
omdatt eigenlijk een
e nieuw concept woordt geïntroduceerd,
bijvoorbbeeld de paaragraaf oveer ‘context van de orgganisatie’, of
o omdat het onderweerp in de
huidige normen heeel verschilleend wordt behandeld,
b
z
zoals
comm
municatie.
Inhoud
d van draft ISO Guidee 83
In de keerneisen voor ISO-mannagementsyystemen zoaals beschrev
ven in draftt ISO Guidee 83 zijn
de volgende vijf essentiële ellementen vaan ‘goed management
m
’ of ‘corporrate governnance’ te
ondersccheiden:
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1.
2.
3.
4.
5.

Leidderschap
Risiicomanagem
ment
Com
mpliance maanagement
Verbbetermanaggement
Borgging en aan
ntoonbaarheid

paraagraaf
paraagraaf
paraagraaf
paraagraaf
paraagraaf

5
4.1, 4.3, 6.1, 8.1
1, 9.1 en10.1
4.2, 4.3, 6.1, 8.1
1, 9.1 en10.1
6.2, 9 en 10
4.4, 5.4 en 7

Risico- en compliaance manageement impliceren ook oriëntatie op
o eisen, weensen en zorrgen van
stakehollders van dee organisatiie.
Daarmeee biedt ISO
O Guide 833 een comp
plete basis voor een breed
b
scalaa aan manaagementsysteem
mnormen en
n een goed uitgangspu
unt om die goed te inttegreren in ‘het’ manaagementsysteem
m van een beedrijf. De beelangrijkstee componentten worden hieronder kort
k toegeliccht.
Leiderscchap
Alom w
wordt erkennd dat de suuccesvolle implementa
i
atie van eenn managemeentsysteem staat en
valt mett commitmeent van het (top)managgement van de organisaatie. In ISO Guide 83 wordt
w
dit
benadruukt door eeen aparte paragraaf ovver ‘leiderschap’ op te nemen. Bekende
B
ellementen
daarin zzijn dat de directie
d
veraantwoordelij
ijk is voor het
h vaststelleen van het beleid,
b
het inrichten
i
van de m
managemenntstructuur en
e het besch
hikbaar stelllen van de benodigde middelen. N
Nieuwer
richting
is dat dee directie moet
m zorgen dat het mannagementsyysteem aanssluit bij de strategische
s
van de organisatiie en worrdt geïntegrreerd in dde bedrijfspprocessen (zeg maarr in hèt
manageementsysteem, de ‘goveernance’ van
n de organisatie).
Risico- en compliannce manageement
Een andder facet daat veel meeer aandachtt krijgt in ISO
I
Guide 83 dan in de meeste huidige
manageementsysteemnormen, is de oriënntatie op de externe context
c
waaarin de orgganisatie
opereertt. Die oriënntatie is heet beginpunnt van risiccomanagement, compliiance manaagement,
stakeholldermanageement en maaatschappellijk verantw
woord onderrnemen.
In 4.1 wordt
w
vereisst dat een orrganisatie de
d interne enn externe isssues bepaaalt die effectt hebben
op het bbehalen vaan de doelenn die met de toepassiing van hett managem
mentsysteem worden
beoogd (dat zijn du
us risicofacctoren). Vollgens 4.2 moeten
m
de sttakeholderss van de orgganisatie
en hun eeisen en verrwachtingenn worden vastgesteld
v
(
(ook
dat leiddt tot inzichht in risico-aspecten
en acceeptabele rissiconiveaus)). Identificatie van reelevante eissen is ook
k de eerste stap in
compliaance manag
gement. Vollgens paragrraaf 4.3 mooet de scopee van het management
m
tsysteem
aansluitten bij de te beheersen risico’s en de eisen waaaraan de orrganisatie moet
m voldoeen. In 6.1
wordt vverder vereisst dat de orgganisatie dee risico’s (enn kansen) annalyseert die samenhanngen met
e
van staakeholders en dat zij bepaalt
b
hoe die
d risico’s en eisen
de geïdeentificeerdee issues en eisen
in het managemeentsysteem worden behandeld. Volgens 8.1
8 moeten risicobeheeersingsfectiviteit volgens
v
9.1 moeten worden
maatreggelen wordden getrofffen waarvaan de effe
gemonittord en geëëvalueerd. D
Dit zijn alleemaal basiseelementen van
v risicom
management die ook
in ISO 331000 word
den beschrevven.
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Aansluiting bij corpporate goveernance
mentsysteem
mnormen
Belangrrijk uitgangspunt bij dee nieuwe innhoud en sttructuur vooor managem
is dat diie beter mooet aansluiteen bij de in organisatiees gangbaree besturingssmodellen, ofwel
o
de
wijze w
waarop ‘corp
porate goveernance’ voorm krijgt. M
Met het PD
DCA-model van ISO 114001 en
het proccesmodel vaan ISO 9001 is dat onvvoldoende gelukt.
g
Als we
w de paraggrafen uit draft
d
ISO
Guide 883 in vogelvvlucht langsslopen, lijkeen die beterre aanknopinngspunten te
t bieden. Paragraaf
P
4 gaat over de exxterne oriënntatie van een organiisatie in heet licht van
n haar misssie/visie
(‘purposse’ in de terrminologie van de HLS). Paragraaaf 5 gaat ovver leiderscchap (met exxpliciete
aandachht voor de koppeling
k
m de algeh
met
hele strategiie en bedrijffsprocessenn van de orgganisatie)
en paraggraaf 6 oveer de analysse van de externe
e
conntext en gekkoppeld daaaraan de vertaalslag
naar te realiseren doelen
d
en ddaarvoor ben
nodigde proogramma’s. De volgen
nde paragraffen gaan
nde processsen, beheeersing vann de operaationele prrocessen, prestatiep
over onndersteunen
beoordeeling en verrbetermechaanismen. Daaarmee bescchrijft de HLS
H alle bellangrijke ellementen
van het besturen vaan een orgaanisatie. Bellangrijk is dat
d volgens paragraaf 5.2
5 van de HLS
H van
het topm
managemen
nt wordt verreist dat diee zorgt vooor koppelingg van het management
m
tsysteem
met de strategischee richting vvan de orgaanisatie en dat de mannagementsyysteemeisenn worden
m
ervoor zorgen
geïntegrreerd in de gewone bedrijfsvoerinng (de ‘busiiness processses’). Dit moet
dat mannagementsyystemen diee slechts in de ‘zijlijn’ van de beedrijfsvoeriing bestaann, tot het
verledenn gaan beho
oren.
Verbeteermanagemeent, borgingg en aantoonnbaarheid
Dit betrreft ‘bekendde’ componeenten van het
h managem
mentsysteem
m. Verbeteriingen lopenn primair
via het spoor belleid, doelstellingen enn programm
ma’s, meten
n & monittoren, corriigerende
O ‘metaniiveau’ zijn interne auudits en management
m
t review
maatreggelen verbeeteracties. Op
belangriijke schakeels in het proces
p
van continue verbetering.
v
. Borging en
e aantoonbbaarheid
hebben te maken met
m verankeering in de organisatiee (middelen, competentties, commuunicatie,
beheersm
maatregelenn, procedurres e.d.) en het bijhouuden van do
ocumentatiee (met inbeggrip van
registratties).
Beteken
nis en persp
pectief van
n ISO Guidee 83
De impaact van ISO
O Guide 83 op de bekeende managgementsysteeemnormen zoals ISO 9001 en
ISO 140001 zal grooot zijn. De structuur
s
enn indeling veranderen en
e de basiseeisen wordeen anders
geformuuleerd. Datt zal even wennen zij
ijn. De vooordelen zijnn echter grroot. Geïnteegreerde
toepassiing van verrschillende managemeentsysteemnnormen in de
d gewone bedrijfsvoeering (in
het mannagementsyysteem van de organisatie) zal veeel eenvouddiger wordeen. Ook certificatie
kan eff
fficiënter worden
w
en effectieveer worden gericht op
o de ‘on
nderwerpspeecifieke’
aanvulliingen op het
h basismannagementsyysteem. Oook moet de High Leveel Structuree ervoor
zorgen dat ISO-maanagementssystemen beeter aansluiiten op de strategie enn ’governannce’ van
male’ bedrijfsvoering. Hiermee
H
kuunnen de
organisaaties en ondderdeel gaann uitmaken voor ‘norm
ISO-maanagementsy
ysteemnorm
men van dee toekomst werkelijk bijdragen aan
a de uitddagingen
waar orrganisaties mee te maaken hebbenn, zoals bleeek uit de analyse en het adviess van de
Strategiische Advieesgroep (SA
AG-MSS). In het kadeer van toezzicht en han
ndhaving vanuit
v
de
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overheidd is het bellangrijk datt risico- en compliancee managem
ment integraaal onderdeeel zullen
uitmakeen van form
mele (gecertiificeerde) management
m
systemen (zzie ook kadeer 2).
Tot bessluit
In de peeriode mei-aaugustus 20011 heeft eeen stemmingg over draftt ISO Guidee 83 plaatsggevonden
onder aalle leden van ISO. Deeze stemming is positiief uitgepak
kt, maar er is nog inhhoudelijk
commenntaar geleveerd dat in heet najaar vaan 2011 zal worden verrwerkt. Het is de bedoeeling dat
de kernneisen voor ISO-managgementsysteemen in febbruari 2012
2 definitief worden vasstgesteld
en vervolgens kunnnen wordenn geïmplem
menteerd. De impact vaan de High Level Struucture en
nieuwe kerneisen zal
z vooral duidelijk
d
w
worden
wannneer die woorden toegeepast bij dee nieuwe
men verreweeg het meest worden tooegepast.
edities vvan ISO 9001 en ISO 14001 omddat die norm
De herzzieningen vaan deze norrmen zullenn naar verw
wachting beg
gin 2012 aaanvangen enn op zijn
vroegst begin 20155 worden geepubliceerd.
Kader 2 Managemeentsystemenn en extern toezicht
Zoals eerder
e
aangegeven in dit artikel is het mannagementsysteem van een organiisatie de
geborgdde werkwijze om beleid en doeelstellingen te realiserren en aann gestelde eisen te
voldoenn. Het is dee eigen veraantwoordeliijkheid vann een organnisatie beleiid en doelsttellingen
vast te sstellen en reelevante eissen te identtificeren, waaarbij exterrne oriëntatiie en comm
municatie
met staakeholders een
e belanggrijke randvvoorwaarde zijn (zie ook
o
ISO Guide
G
83). Als een
organisaatie een maanagementsysteemnorm
m toepast zorgt
z
zij ervvoor dat allle daarin geenoemde
elementten onderdeeel van hett managem
mentsysteem
m zijn en aan
a de daarraan gesteldde eisen
voldoenn. Bij een gecertificeer
g
rd managem
mentsysteem
m heeft eenn onafhankeelijk en com
mpetente
partij beeoordeeld of
o aan alle normeisen wordt volddaan en hett totale systteem daadw
werkelijk
functionneert (dat wil
w zeggen er voor zorrgt dat doellen wordenn gerealiseerrd en aan relevante
r
(wettelijjke) eisen wordt
w
voldaan). Bij de
d beoordeliing wordt naar
n
het fun
nctioneren van alle
systeem
melementen door de geehele organnisatie gekeken en worrdt de ‘outpput’ (in de zin van
gerealiseerde doeelen en eisen
e
waarraan moett worden voldaan) steekproeefsgewijs
gecontrooleerd. Bijv
voorbeeld bij
b het onderrdeel ‘comppliance man
nagement’ (zie
( ook ISO
O Guide
83) worrdt beoordeeeld of de processen
p
voor
v
identifi
ficatie wetteelijke eisen,, implemennteren en
onderhoouden van beheersmaaatregelen en
e de eigeen beoordeeling van naleving
n
gooed zijn
ingerichht en in dee praktijk functioneren
f
n. Dit worrdt aangevu
uld met eenn steekproeef of de
organisaatie kan aanntonen dat daadwerkelij
d
jk aan specifieke wetteelijke eisen wordt voldaaan.
Extern toezicht vaanuit de ovverheid is er
e op gerichht om vast te stellen of een beddrijf aan
gesteldee wettelijke eisen voldooet. Bij insppecties worddt dit in hett algemeen beoordeeld
b
op basis
van eenn steekproeef. Voorop staat of de
d ‘output’ in orde iss, maar hett is natuurrlijk ook
belangriijk te weteen of het bedrijf
b
een werkwijzee heeft om
m continuïteeit van naleeving te
waarborrgen. Een (ggecertificeeerd) manageementsysteeem voorziett hierin, mitts gebaseerdd op een
norm w
waarvan het element ‘coompliance managemen
m
nt’ deel uit maakt, hetggeen bij norrmen als
ISO 140001 en OHS
SAS 18001 het geval iss.

De toek
komst van ISO-Manag
I
gementsystteemnormeen

49

Bij het externe toeezicht kan de
d overheidd goed gebrruik maken van de aannwezigheid van een
manageementsysteem om de inspecties
i
effectief
e
enn efficiënt in
i te richteen. Zo kan worden
gevraaggd naar reggistraties vaan het beddrijf inzake wettelijke eisen waaaraan moet worden
voldaann en de wijzze en resultaaten van eiggen beoordelingen op de naleving
g daarvan. Op
O basis
daarvann kan gerichhter op ‘ouutput’ worden gecontrooleerd en het
h bedrijf waar
w
nodig worden
gecorriggeerd. Hoe meer vertrrouwen er ontstaat inn het ‘comppliance maanagement’ van het
bedrijf, hoe meer kan wordenn volstaan met beoorddeling van de resultatten daarvann die het
bedrijf zelf vastleg
gt en bijhooudt. Een certificaat
c
b
betekent
daat het goede functioneeren van
(compliiance) manaagementsystteem period
diek wordt beoordeeld door een onafhankelij
o
jk partij.
Het is inn het algem
meen dan oook niet zinvvol als dat bbij overheiddsinspecties nog eens dunnetjes
d
wordt overgedaan.
o
Die kunneen zich beteer richten oop het slim gebruik maaken van reesultaten
van daat managem
mentsysteem
m (zoals hiervoor
h
aaangegeven) en gerichht op ‘ouutput’ te
controleeren. Voor het
h benodiggde vertrouw
wen in het functioneren
f
n van het management
m
tsysteem
en de waarde van een ceertificaat, is
i het uiteeraard well zinvol en belangrij
ijk voor
toezichtthouders om
m kennis tee nemen vaan relevantee ISO-norm
men en hoee die in de praktijk
worden geïmplemeenteerd en om
o inzicht te
t krijgen inn certificatiieprocessen. Bijvoorbeeeld door
het meeelopen met externe
e
systteemaudits en
e het kennnis nemen vaan de rappoortages daarvvan.
Er is noog een tweeede perspecttief op de rool van managementsysstemen bij extern
e
toeziicht. Een
manageementsysteem is namellijk bij uitsttek een insttrument om
m algemene regels en principes
p
op maatt in te vulleen. Een millieumanagementsysteem
m stelt eenn bedrijf in staat om sppecifieke
milieum
maatregelen te treffen ddie passen bij de speccifieke activ
viteiten, pro
ocessen, producten,
gebruiktte materiallen e.d., de
d fysieke omstandiggheden waaarin het functioneert
f
t en de
stakehollders waarm
mee het tee maken heeeft. Dit slluit ook aaan bij de ‘risicomana
‘
agement’
componnent van eeen managem
mentsysteem
m. Er is grens
g
aan wat
w de oveerheid met wet- en
regelgevving kan opleggen
o
aaan bedrijven
n en wat in de praktijk ook leidt tot het beoogde
resultaaat (bijvoorbeeeld afdoennde bescherrming van de
d natuurlijk
ke leefomg
geving). Dit heeft te
maken met
m de toennemende coomplexiteit en dynamiiek van de maatschapppij. Daardooor wordt
het steeeds moeilijkker algemeeen geldendee en toepasbbare wettelijke eisen vast
v te stelllen en te
handhavven. Het is daarom nuuttig en nod
dig meer gebruik te maken
m
van het zelfreguulerende
vermogen van beedrijven. Inn het dom
mein van arbeidsomstandighedenn worden daarom
gaandew
weg de beeleidsregels ingetrokkken en verrvangen do
oor arbocattalogi die worden
ontwikkkeld door dee sociale paartners en diie op maat worden
w
geïm
mplementeeerd bij bedriijven via
het arboomanagementsysteem, waarvan dee contouren in de arbow
wet vast ligggen, maar nog
n beter
zijn uitggewerkt in een norm als OHSAS
S 18001. Hiervoor
H
is aangegevenn dat het generieke
manageementsysteem zoals besschreven in ISO Guide 83 bedrijveen moet hellpen om te gaan
g
met
die toennemende co
omplexiteitt en dynam
miek van dee omgeving
g, met de interne en externe
context waarin zij
z opererenn. Hierop kunnen wetgever
w
e toezichtthouder aannsluiten.
en
Manageementsystem
men met een
e
goed functioneren
f
nde compliance- en risicomanaagementcomponnent zorgen
n voor conntextspecifieeke invulliing van alggemene weettelijke kaaders en
borgingg van de naleving daarvvan. In dom
meinen als vvoedselveilig
gheid, milieeu en duurzzaamheid
kan datt leiden tott een herijkking van dee balans tuussen reguleering en zeelfregulerinng en de
ontwikkkeling van de
d daarbij paassende toezichtsarranggementen.
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Ontwiikkelingen
n in systeeemtoezich
ht
Martin de
d Bree

mtoezicht. Allereerst
A
Ik zou in deze inlleiding willlen stilstaann bij ontwiikkelingen in systeem
kijk ik naarr de verschiillende aspeecten die
behandeel ik het beggrip systeem
mtoezicht, vervolgens
v
bij systeeemtoezichtt een rol sppelen en dan
n kom ik naa een interm
mezzo over regels en innnovatie
aan het slot waarin ik vooruit kijk
k in de naabije en waat verdere tooekomst.
Begrip systeemtoeezicht
Allereerrst sta ik stil
s bij hett begrip syysteemtoezicht. Hoeweel verschilllende inspeecties er
verschilllende definnities op na houden gaaat het er bij systeemtoezicht om daat de toezichhthouder
bij het uuitoefenen van
v toezichht gebruik maakt
m
van dde managem
mentsystemeen van de bedrijven
b
waarop hij toezichtt houdt.
i dat als eeen bedrijf eeen zodanig managemen
ntsysteem toepast
t
dat daar een
De basisgedachte is
m van beeheersing vaan risico’s uit
u gaat, de toezichthou
t
uder dit op betrekt
b
in zij
ijn keuze
zekere mate
voor eenn bepaalde vorm en freequentie vaan toezicht. Een en and
der is te illuustreren aan de hand
van de plan-do-cheeck-act cycclus die de basis
b
vormtt van elk management
m
tsysteem. Bedrijven
B
met eenn goed werkkend managgementsysteem doorloopen voortddurend dezee cyclus waaarbij zij
doelen sstellen, plan
nnen makenn om deze doelen
d
te reealiseren en deze uitvoeeren, controoleren of
ze deze doelen halen en zichzzelf corrigerren als dat niet
n zo is enn tenslotte maatregelenn nemen
om afwijkingen in de toekomsst te voorko
omen. Als bedrijven
b
deeze zogenoeemde PDCA
A cyclus
specifieek inzetten voor
v
het behheersen van
n risico’s diie voor de toezichthou
t
uder relevannt zijn en
het naleeven van regels, is er sprake
s
van een compliiance managgementsysteeem. In tradditioneel
toezichtt neemt dee toezichthoouder de ch
heck en acct kant vann de PDCA
A cyclus voor
v
zijn
rekeningg. Hij contrroleert imm
mers of het bedrijf
b
aan de regels voldoet
v
en intervenieerrt als dit
niet hett geval is. Bij
B systeem
mtoezicht vo
oert het beddrijf zelf de
d volledigee PDCA cyyclus uit,
zodat heet ook de naaleving conntroleert en ingrijpt bij (eigen) oveertredingen. In het laatsste geval
houdt de toezichtho
ouder vooraal toezicht op
o de juiste toepassing van de PDCA cyclus door het
bedrijf. Een en and
der wordt geeïllustreerd in
i figuur 1.
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Figuur 1

Van
n traditioneeel toezichtt naar systeeemtoezichtt

Om eenn goed beeldd te krijgen van het goed functionneren van heet managem
mentsysteem
m van het
bedrijf zal
z de toeziichthouder niet
n kunnenn volstaan met
m een ‘’paapieren’’ coontrole. Alleeen maar
kijken nnaar de opzzet van het systeem iss dus niet voldoende.
v
Hij zal ookk steekproeefsgewijs
moeten verifieren of de eigeen controles die het bedrijf
b
uitv
voert, klopp
pen met de fysieke
m correcttieve en preventieve
werkelijjkheid en of het bedrijf bij afwijkkingen gepasst reageert met
maatreggelen.
b alle beddrijven kan worden tooegepast.
Een en ander impliceert dat systeemtoeezicht niet bij
Alleen bij bedrijvven die eenn goed werrkend manaagementsysteem hebbeen dat speccifiek is
o de themaa’s die de tooezichthoud
der relevant vindt, kom
men in aanmeerking.
gericht op
Met beddrijven die al wel eenn managem
mentsysteem
m hebben, maar
m
nog niet
n voldoenn aan de
eisen, kuunnen afsprraken wordden gemaaktt om hun managements
m
systeem verrder te verbeteren.
d voordeleen van systeeemtoezichtt ten opzichhte van tradditioneel
Hier koomen we bijj één van de
toezichtt. Systeemtoezicht maaakt een doouble loop learning efffect (Argyrris, 1978) mogelijk
m
doordat het kijkt naaar de achteerliggende processen
p
s
strategieën
e procedurres om te koomen tot
en
beheersiing. Traditioneel toeziccht geeft allleen een opppervlakkig leereffect
l
(ssingle loop)) doordat
het alleeen ziet op de output (ziie figuur 2).
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Figuur 2

Systteemtoezich
ht en doublle loop learrning

maal kijken
n bij systeem
mtoezicht??
Wat koomt er allem
Bij systteemtoezichht spelen veerschillendee aspecten een rol diee allemaal mede
m
bepallend zijn
voor de slaagkans.
Om te bbeginnen zijn
z er de eisen
e
die worden
w
gesteeld aan hett managemeentsysteem van het
bedrijf. Deze eisen
n moeten zodanig
z
zijn
n dat wannneer een beedrijf hieraaan voldoet,, er ook
daadwerrkelijk een betere beheeersing is do
oor het bedrrijf. Met anddere woorden, de eisenn moeten
aanduidden hoe eenn effectief compliance
c
managementsysteem er
e uit ziet. Deze eisen vormen
het toetsingskader voor de toeezichthoudeer om het systeem
s
te beoordelen.
b
Kern van de eisen
wordt ggevormd dooor risicom
management,, een goed werkende PDCA cycclus specifiiek voor
nalevingg, een gesch
hikte bedrijjfscultuur enn commitm
ment van hett management. Een snnelle blik
op dezee eisen leeert ons diirect dat we
w bescheiden moeteen zijn oveer de toeppassingsmogelijkkheden vann systeemtoezicht. Vooor professioonele bedrijvven met maanagementssystemen
is het een prima optie. Vooor vele gefragmente
g
eerde sectooren met kleine
k
bedrrijfjes is
mtoezicht geeen haalbare kaart. Als er geen systemen
s
ziijn (of binnnen een reaalistische
systeem
termijn worden opggezet), heefft systeemtooezicht geenn zin.
mpliance maanagementssysteem vann het bedrijff moeten
De eisenn die de oveerheid stelt aan het com
vervolgens ergens worden vasstgelegd en geformaliseerd, zodat voor eenieeder helder iis dat de
h baseert opp deze eisenn. Dit formaaliseren kan op verschilllende manieren. De
toezichtthouder zich
eisen kuunnen in weetgeving woorden vastggelegd, zoalls bijvoorbeeeld het gev
val is bij hett Besluit
risico’s zware ongeevallen en het
h Besluit externe veiiligheid buiisleidingen. Een anderee manier
van form
maliseren iss het vastlegggen van de
d systeemeisen in een vergunningg. Tenslottee kunnen
de eisenn ook wordden opgenoomen in een
n vastgestelld beleidskaader van de toezichthhoudende
instantiee en in werk
kafspraken en
e convenaanten met dee onder toezzicht staande bedrijven.
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Als de rregels zijn vastgesteld
v
en geformaaliseerd, kom
mt de volgeende stap aaan de orde en dat is
de beooordeling vann het managgementsysteeem. Het toeetsingskadeer voor dezee beoordelinng wordt
gevormd door dee geformaliiseerde syssteemeisen. Deze beo
oordeling bestaat
b
er uit dat
v
waarmee antwoord
a
kan worden gegeven op
o de vraagg of het
informaatie wordt verzameld
systeem
m aan de eisen volddoet. Omddat het hieer gaat om
m de beooordeling van
v
een
manageementsysteem ligt het vvoor de han
nd dat het veerzamelen van
v deze infformatie geebeurt op
een auddit-achtige manier. Bijj de vraag wie de informatie veerzamelt zij
ijn er verscchillende
mogelijkkheden. Dee toezichthouder kan zelf de infformatie veerzamelen, maar kan het ook
uitbesteeden aan deerden mits deze het auditvak
a
gooed beheerssen en inho
oudelijk vooldoende
deskunddig zijn. Oo
ok kan de toezichthou
t
uder gebruikk maken vaan het werkk van certifficerende
instellinngen die hett managemeentsysteem van het bedrijf eventu
ueel al beoo
ordelen in het
h kader
van eenn certificatiie traject, aalthans vooor zover de
d certificerrende instellling kijkt naar de
systeem
monderdelenn die voor dee toezichthoouder van belang
b
zijn.
Het is duidelijk
d
daat het beoorrdelen van een
e manageementsysteeem andere competentie
c
es vraagt
van de toezichthouuder dan het
h beoordelen van dee output van
n een bedrrijf. Bij tradditioneel
de wettelijkke eisen.
toezichtt beoordeeltt de toezichhthouder off de output voldoet aann de gesteld
Hij toeetst dan biijvoorbeeld of het gehalte
g
vann een bepaaalde schaddelijke stof in de
lozingssstroom van een bedrijf voldoet aan
n de gesteldde norm.
Bij systeemtoezichht wordt van
v
de toezzichthouderr verlangd dat hij dee werking van het
manageementsysteem van het bedrijf dooorgrondt en zich daarm
mee een oorrdeel vormtt van de
mate vaan beheersinng van voor hem relev
vante risico’s. Dit beteekent dat hiij in staat moet
m
zijn
om dooor middel vaan een audiitachtige manier van werken
w
infoormatie te verzamelen
v
over het
manageementsysteem en op baasis hiervan een oordeeel moet kunn
nen geven over
o
het syssteem en
de matee van beheeersing die hiervan
h
uit gaat.
g
Dit vrraagt dus vaan de toezicchthouder vergaand
v
inzicht in hoe beddrijven zichzzelf organisseren, welkke aspecten hierbij eenn rol spelenn en hoe
manageementsystem
men werken. Het is duidelijk dat toeziichthouders hiervoor moeten
beschikkken over beedrijfskundiige kennis en
e auditvaarrdigheden.
Systeem
mtoezicht vrraagt niet allleen extra competentie
c
es van de inndividuele toezichthoudder. Ook
van de iinspectie alls organisatiie wordt heet een en annder verwaccht. Een insp
pectie die eeen hoog
niveau van
v professionaliteit veerwacht vann de bedrijvven, moet diitzelfde hogge niveau oook in het
eigen haandelen spieegelen om voldoende
v
g
geloofwaard
dig te kunneen optredenn. Dit implicceert een
vergelijkkbaar niveeau van beheersing
g van proocessen do
oor middeel van efffectieve
manageementsystem
men. Hier lligt een grrote uitdaging voor de
d publiekee toezichthhoudende
instantiees daar waaar het gaat om het implemennteren van een afgesttemde, connsistente,
effectievve en efficiëënte aanpakk.
Tenslottte is er de vraag hoe het toezichht kan worrden gediffeerentieerd afhankelijk
a
van het
beheersiingsniveau van het inddividuele bedrijf.
Eerst heet preventieeve toezicht. Het ligt vooor de handd om aan beedrijven diee een goed w
werkend
compliaance manag
gementsysteeem hebben
n, als al het
h overigee gelijk bliijft, minderr tijd te
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bestedenn dan aan bedrijven die niet beschikken
b
over zo’n systeem. Minder beheersing
betekennt meer tijd besteden aan
a toezicht op dat beddrijf. Ook iss het logiscch om de tijjd bij de
eerste groep
g
voorall te bestedenn aan het syysteem en slechts
s
een steekproefsg
s
gewijze conntrole op
de outpput. Deze bedrijven
b
v
voeren
nam
melijk al zelf intensievve controles uit op het eigen
nalevenn.
Dan hett repressievee toezicht, de
d kant vann interveniërren. Bedrijv
ven die alless in het werrk stellen
om ervooor te zorgeen dat het goed
g
gaat zullen
z
van de
d overheid
d de ruimte moeten krij
ijgen om
ook daaadwerkelijk
k zelf die PDCA
P
cycluus af te maken.
m
Zo niet,
n
dan wordt
w
het leerproces
gefrustrreerd. Dat betekent dat de toezichtthouders bij deze bedrijjven terughoudend moeten zijn
met sannctioneren. Deze verfijjning in sannctiestrateggie naar de mate van beheersing
b
door de
bedrijveen vergt eenn goede afsttemming vaan de inzet van bestuurrsrechtelijkee en strafrecchtelijke
middeleen. Inmiddeels zijn hierttoe al in Zuuid-Holland de eerste stappen
s
gezeet met het opstellen
o
van eenn nieuwe sanctiestrate
s
egie waarbiij het gedrrag van hett bedrijf en
n de ernst van de
overtredding bepaleend zijn voor
v
de keeuze van het
h soort afdoening
a
(
(bestuursd
dan
wel
strafrechhtelijk).
In sectooren waar met
m vergunnningen word
dt gewerkt kunnen
k
de vergunninge
v
en bij bedriijven die
werken met effectieve manageementsystem
men wordenn beperkt toot duidelijkee doelvoorsschriften.
Hier beehoeft in dee vergunninng niet meeer gedetaillleerd te woorden voorggeschreven hoe het
bedrijf tot
t beheersiing moet koomen, dat wordt
w
nameliijk al geregeld in het management
m
tsysteem
van het bedrijf.
n andere mogelijkheden om bedrijven
b
diie voor eenn goede beheersing
Tenslottte zijn er nog
zorgen, een steuntjje in de rugg te geven. In het buiteenland, waaar bedrijven
n doorgaanss betalen
voor ovverheidsinsp
pecties, worrden nogal eens
e
kortinggen gegevenn op heffin
ngen voor innspecties
als het bbedrijf een goed manaagementsystteem heeft. Ook komt het voor daat bedrijvenn minder
betalen voor zaken als afvalveerwerking en
n energie.
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Figuur 3
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Regels en
e innovatiie
In dit ggedeelte sta ik stil bij enkele notiies over de relatie tusssen regels en
e innovatiie. In dit
verbandd is het meet name de vraag hoee regels en overheidstoezicht kunnnen bijdraagen aan
risicobeeheersing.
Laten w
we als gedacchte-experim
ment eens het
h idee ondderzoeken dat
d er bedrijjven zijn diie bereid
zijn om
m hun maatsschappelijkee verantwoo
ordelijkheidd te nemen. Het is bek
kend dat als partijen
een gezzamenlijk doel hebbeen, deze partijen
p
de neiging hebben
h
om
m vanuit dde eigen
mogelijkkheden te gaan
g
bijdraagen aan heet realiserenn van dit do
oel. Dit gelldt evenzo als deze
partijen overheid en
e bedrijvenn zijn en alss het gezam
menlijke doel is het vooorkomen vann schade
aan menns en maatscchappij.
Vanuit de innovatiietheorie is bekend datt men binneen een orgaanisatie niett méér van bovenaf
a
nooodzakelijk is,
i op straffe
fe van het in
nperken vann de innovattiekracht
moet regelen dan absoluut
m
in die
d organisaatie. Als wee dit princippe, ook wel minimum critical
c
speccification
van de mensen
genoem
md, toepasseen op regullering en tooezicht beteekent dit daat we aan bedrijven
b
niet meer
regels moeten
m
stelllen dan abssoluut nooddzakelijk is om tot resultaat te koomen. Doenn we dat
niet, meet andere wooorden stelllen we meerr regels dann nodig is, dan zal dit biij bedrijvenn met een
hoge m
mate van pro
ofessionaliteeit tot gevo
olg hebben dat we niett optimaal gebruik maaken van
hun verm
mogen om hun processsen naar eig
gen inzicht te
t organiserren en beheeersen. Een kind
k
van
achttienn jaar hoef je
j echt niet meer preccies uit te leggen
l
hoe hij of zij een
e boterhaam moet
Stel als oveerheid dus vooral
smeren,, die kan datt prima zelff (normaal gesproken).
g
v
duidelijke en
relevantte kaders, maar
m geef coompetente bedrijven
b
dee ruimte om
m uit te zoekeen hoe zij het
h meest
effectieff en efficiën
nt binnen deze
d
kaders kunnen blijjven. Dit sccheelt een heleboel
h
geld en tijd
voor alle betrokken
nen en heeftt een betere risicobeheeersing en naaleving tot gevolg.
g
b het procees om tot reegels te kom
men. Dit pro
oces is ontw
worpen in
Dan will ik nog eveen stilstaan bij
een tijd dat de wereld er anderrs uitzag daan nu. Ooit was de sam
menleving erg
e overzichhtelijk en
statisch.. Maar in onze
o
moderrne dynamische en com
mplexe sam
menleving is
i een andeer proces
voor heet stellen van regels noodzakelijk
n
k. Om te kkomen tot regels die aansluiten bij deze
nieuwe wereld en resultaat oppleveren mooeten alle partijen
p
die kennis hebben over enn belang
hebben bij datgene wat gereegeld gaat worden,
w
zooveel mogelijk worden
n betrokkenn in een
proces vvan simultaane interacttie. Doen we
w dat niet, dan krijgeen we regells die bij wijze
w
van
sprekenn over de mu
uur wordenn geworpen en daar - inn de praktijkk - blijken hele
h andere effecten
te hebbeen dan we hadden
h
beooogd. Dus iss het devies: niet meer lineair werkken maar siimultaan
en alle kkennisdrageers zo vroegg mogelijk in
n het process mee laten ontwerpen.
De innoovatietheorie biedt onss dus verschhillende intteressante kansen
k
om te
t komen toot betere
regels. K
Kort sameng
gevat:
‐
‐

R
Regel niet meer dan strikt noodzakelijk is
i voor diee specifiekee doelgroepp of dat
sspecifiek beedrijf;
A
Als er buiteen de overhheid kenniss is over heetgeen moeet worden geregeld,
g
beetrek die
bbetreffende kennisdragger(s) dan biij het ontweerpen van diie regels;
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‐

V
Vorm lineaaire processsen om tot simultane processen
p
als
a het gaat om het onntwerpen
vvan regels, anders krijggen we inefffectieve reggels.

De nabiije toekomsst
Zonder compleet te kunnen en willen zijn, wil ik nu de aandacht vragen
v
voorr enkele
ontwikkkelingen diee de komendde tijd zulleen gaan spellen rond hett thema systteemtoezichht.
Gerard Mertens heeeft dit in zijn
z betoog ook gewezzen op de neiging
n
bij veel bedrijjven om
achterovver te leuneen en min off meer reacttief de regeels te volgenn die de oveerheid heeftt bedacht
in plaats van pro-aactief zelf innvulling te geven aan risicobeheeersing. De komende
k
tijjd zal de
beweginng centraal staan dat de
d overheidd de veranttwoordelijkhheid voor veilig
v
en duuurzaam
werken weer gaat neerleggen
n
bij de bedriijven. Om veiligheid
v
e duurzaam
en
mheid af te dwingen
v
te schrrijven hoe bedrijven
b
ziich moeten gedragen, is echt onbegonnen
door tott in detail voor
werk. De
D overheidd realiseert zich zo laangzamerhannd wel datt door gedeetailleerde regels
r
te
stellen een een enorrm inspectieeapparaat opp te tuigen,, zij zichzellf mede verrantwoordellijk heeft
gemaakkt voor deze thema’s.
Daar waaar dit mogelijk is zal de
d overheid
d bedrijven de
d ruimte gaan
g
geven voor
v
zelftoeezicht en
zelfreguulering. Om
m te bewakenn of deze veerantwoorddelijkheid dooor de bedriijven daadw
werkelijk
wordt ggedragen, zaal de overheeid door middel
m
van systeemtoezzicht en gerichte realityy checks
en outpuutcontroles vinger aan de pols houuden. Achteerblijvers zuullen worden
n aangepakkt, terwijl
de bedrrijven die pro-actief
p
h risico’ss beheersenn ruimte krrijgen om zelf
hun
z
hun zaaakjes te
regelen..
Door de
d ontwikkeeling van m
meer geavaanceerd toeezichtsinstru
umentarium
m, competennties bij
individuuele toezichhthouders en professiionaliteit bij
b inspectiees wordt het
h toezichht steeds
professiioneler en effectiever.
e
V belang hierbij is een
Van
e evidencee based ben
nadering waaarbij het
toezichttsbeleid en –instrumenntarium zovveel mogelijjk (wetenscchappelijk) onderbouwd wordt.
Toezichhthouders die
d verantwoordelijk zijn
z
voor heet toezicht op grote complexe
c
b
bedrijven
zullen m
meer en meer
m
in staaat zijn om
m de managgementsysteemen van deze bedriijven op
effectiviiteit te beoo
ordelen.
De ontw
wikkeling bij
b bedrijven om te ko
omen tot geeïntegreerdee managem
mentsystemeen, zoals
geschetsst door Dickk Hortensiuus van NEN
N en Henri Lopes
L
Cardo
ozo van Ak
kzoNobel, zaal vanuit
een extrra impuls krijgen
k
dooor geïntegreeerd systeem
mtoezicht waarbij
w
toezzichthouderrs vanuit
verschilllende dom
meinen sam
menwerken. Over dezze laatste ontwikkeliing heeft Jan ten
Doeschaate van het programmaa Landelijkee Aanpak Toezicht
T
Rissicobeheersiing Bedrijveen (LAT
RB) hett een en andder verteld.
Een meeer integralee beoordelinng door de overheid van
v de matee van risicoobeheersing door de
bedrijveen impliceert dat publiieke toezichhthouders meer
m
en meeer gaan sam
menwerken of zelfs
integrerren. Hierbij zal een oppen netwerk
k van toeziichthoudend
de instantiees ontstaan met een
grote krritische masssa, onderstteund door informatietechnologiee. Het programma LA
AT RB is
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een moooi voorbeeeld van hoe inspectiees samenweerken vanu
uit een gem
meenschappelijk set
uitgangsspunten waarin risicobeheersing centraal
c
staaat.
Een anddere impliccatie van bovengenoe
b
mde ontwiikkelingen is dat er eens
e
kritiscch wordt
gekekenn naar de wijze waaarop regels tot stand komen. De
D processeen die wij hebben
ontworppen om te komen
k
tot heet formulereen van wetttelijke regells en vergun
nningsvoorsschriften
zijn nogg steeds geb
baseerd op de
d veronderrstelling datt de overheid alle kenn
nis in huis heeft
h
om
te bepallen:



w
welke risico
o’s er zijn inn een sectorr of bij een bedrijf
b
en
w
wat de bedrrijven of hett bedrijf mooeten doen om
o deze risiico’s te behheersen.

Deze veeronderstellling gaat inn een aantall sectoren al
a lang niet meer op. Naarmate
N
bbedrijven
complexxer en dynaamischer woorden is er bij
b de bedrijjven zelf vaaak meer keennis aanweezig over
de risicoo’s en hoe deze beheeerst kunnen worden. Deze
D
kennis is bij het opstellen
o
vaan regels
onontbeeerlijk, terw
wijl wij in heet proces err nog steedss grotendeeels vanuit gaaan dat de overheid
o
dat allem
maal wel weet. Hoe kuunnen we hierop anticipperen?
Het meeest voor de hand wat betreft
b
de korte
k
termijnn is het afsttemmen vann de vergunnning op
het niveeau van beheersing dat het betreffeende bedrijff laat zien. Als
A we goed
d kunnen vaaststellen
of een bedrijf zijnn risico’s goed
g
beheeerst, is hett logisch dat
d we niet meer in ddetail in
vergunnningen voorrschrijven hoe
h een beddrijf moet komen
k
tot een goede beheersing van die
risico’s.. Risico’s zijn
z
erg sittuationeel, dat wil zeeggen speciifiek voor een bedrijff in een
bepaaldde context (locatie enn positie inn de marktt en maatschappij). Een
E
professsioneel /
competeent bedrijff is in staaat om zeelf zijn rissico’s te analyseren
a
en te beeheersen.
Risicom
managementt bij grote bedrijven is
i een dynaamisch proces. Naarm
mate een beedrijf dit
proces ggoed uitvoeert, ligt het voor de haand dat de overheid niiet tot in deetail dwingeend gaat
voorschhrijven hoe het bedrijff tot beheerssing moet komen.
k
De kennis oveer de risicoo’s en de
beheersiing ervan liigt dan voorral bij het beedrijf en nieet (alleen) bij
b de overheeid.
Het prooject bij Ak
kzoNobel Delfzijl
D
waaaraan Henri Lopes Caardozo refeereerde is eeen goed
voorbeeeld van hoe de vergunnningen kunnnen worden vereenvouddigd om ervvoor te zorgen dat er
een juisste focus op
o de echtee risico’s blijft.
b
De overheid
o
steelt duidelijkke kaders van wat
acceptabbel is in term
men van rellevante, goeed meetbaree grenswaarrden van em
missie en hinnder, het
bedrijf zorgt voor borging en beheerrsing door middel van
v
een efffectief com
mpliance
manageementsysteem. De overrheid beoorrdeelt perioddiek de matte van beheeersing doorr middel
van systeemgerichtt toezicht waarbij
w
steeekproeven worden
w
gennomen om vast
v te stelllen of er
geen ovverschrijdinggen zijn en te verifiëren
n of de eigeen controles van het beddrijf juist ziijn.
Middelllange term
mijn
Bij innnovaties alss systeemtooezicht volstaat het niet
n
om allleen het primaire
p
prooduct te
ontwikkkelen, dus zeg
z het prim
maire instrum
mentarium wat
w toezichtthouders geebruiken. Het is ook
noodzakkelijk dat de
d context waarin de innovatie tot zijn reccht moet komen,
k
worrdt meegeïnnovveerd. Dit im
mpliceert dat
d we onzee scope bredder moeten stellen dan
n toezicht aalleen en
Ontwik
kkelingen in
i systeemttoezicht
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ons ookk moeten durven
d
opeenstellen om
m traditionnele opvattingen en uiitgangspuntten over
nalevingg en toezich
ht ter discusssie te stellen.
Voor eeen nog verrdere toekoomst liggen
n mijns inzziens intereessante ontw
wikkelingenn in het
verschieet waardoorr reguleringg en toezichht factoren efficiënter
e
e effectievver kunnen worden.
en
Ik heb getracht in
n mijn bijdrrage een beeeld te schhetsen van de
d belangriijke stappenn die de
overheidd op het terrein van syysteemtoezicht aan heet zetten is. Als we deeze lijn dooortrekken
kunnen we denken aan nog veeel verder gaaande vorm
men van verbbetering.
omming:
Een watt wilde opso
Internattionaal weerkende tooezichtsteam
ms voor multination
nals? Oveerheidstoeziicht op
certificeerende insteellingen? Bedrijven die hun eigenn vergunninngen schrijv
ven in overrleg met
omgevinng? Crowd sourcing om
o te komeen tot wikippedia-achtig
ge vormen van
v rechtsvvorming?
Wie zal het zeggenn?
o
Duidelijjk is wel daat het doorschuiven vann taken als regulering en controlee vanuit de overheid
naar beddrijven alleeen kan als bedrijven zich veranttwoordelijk gedragen en
e zorgen voor
v
een
veilige en duurzam
me bedrijfsvvoering. Daat hier een andere rol voor de ovverheid bij hoort, is
eveneenns duidelijk..
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Toeziccht op risiicobedrijvven
Jan ten Doeschate

hankelijk vaan de aard en omvangg van een beedrijf de
Het toezzicht op dee risicobedriijven is, afh
bevoegddheid van de provvincie of de gemeeente, waarr het beddrijf is geevestigd.
Naast dde eisen diie de Wet Milieubeheeer aan beddrijven stellt vallen bedrijven met
m grote
hoeveellheden gevaaarlijke stofffen onder het
h Besluit risico’s zw
ware ongevaallen 1999 (BRZO).
(
Dat zijnn er ongevveer 450 inn Nederlandd. Dat Bessluit heeft tot
t doel om
m calamiteiiten met
gevaarliijke stoffen te voorkom
men en helptt tegelijkertijd om de effecten bij eventuele
e
raampen te
beheersen. De BR
RZO 1999 bedrijven zijn
z
daarbijj nog te verdelen in de hoogstee risicoR bedrijvenn (Veiligheeidsrapportpplichtige beedrijven) enn in een
categoriie, de zogeenaamde VR
minder hoge risico--categorie, de
d Pbzo-bed
drijven (Preeventie Beleeid Zware Ongevallen)
O
).
g Wet milieuubeheer (prrovincie, waaar ik zelf werkzaam
w
been of gemeeente), de
Het bevvoegd gezag
Arbeidssinspectie (dde directie Major Hazzard Control) en de reggionale braandweer conntroleren
gezamennlijk of bed
drijven aan de regelgevving voldoeen, zowel qu
ua inrichtinng en installlaties als
in de beedrijfsvoerinng.
wikkeling is de bundelling van heet toezicht op de BRZ
ZO-bedrijveen en de
De nieuuwste ontw
chemiscche bedrijveen die valleen onder heet landelijkee programm
ma Vernieuw
wing Toeziicht (VT
Chemiee). Dat proggramma is eerop gerichtt om de toeezichtslast bij
b bedrijvenn met 25 prrocent te
d grote overeenkomst en
e overlap ttussen dezee twee groep
pen bedrijveen wordt
verlagenn. Gezien de
de aanppak gebundeld. De beddrijven moeeten en zulllen gaan merken
m
dat het toezichht op het
gebied van veilighheid, arbeiddsomstandig
gheden, milieu en waater beter wordt
w
afgestemd en
e
wordt. Het heet dan oo
ok Afgestem
md Toezichtt.
steeds eenduidiger
Op twee niveaus
De com
mplexiteit van
v deze bedrijven enn de bijzonndere risicoo’s naar dee omgevingg stellen
specialee eisen aan de expertisse en ervariing van de toezichthouuders, de innspecteurs. Daarom
gelden voor
v
de am
mbtelijke orgganisatie vooor toezichht op deze bedrijven
b
zoodanige criiteria dat
slechts een beperkkt aantal orgganisaties met
m toezichtt en handhaaving van het
h BRZO is
i belast.
Het zijnn de zogenaaamde maaatlatorganisaaties. Bovenndien is er een intensieve samennwerking
tussen dde betrokken
n overhedenn ontwikkelld en wel opp twee niveaaus in Nedeerland:
Als eersste sta ik stil bij het lanndelijke niveeau. Op die schaal funcctioneert de Landelijkee Aanpak
Toezichht Risicobehheersing Beedrijven (LA
AT). Aan dee vaststellinng van de tiitel risicobeheersing
is een hhele discussie vooraf gegaan
g
overr doel en veerwachtingeen, met als kern
k
het steelsel van
normen en toeziccht, dat is gebaseerd op het uuitgangspuntt van - dooor de oveerheid geacceppteerde risicco’s voor medewerker
m
rs en de om
mgeving. Door
D
het BR
RZO en Affgestemd
Toezichht leveren bedrijven meet een verhooogd risico en de overh
heden daarvvoor zodaniige extra
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inspannningen. Dat wordt goedd uitgedruktt in de titell ‘Risicobehheersing’. Het
H bedrijfslleven en
de overhheden zijn er
e zich overrigens van bewust
b
dat er
e bedrijven
n zonder BR
RZO-status zijn, die
mogelijkk risicovolller zijn omddat ze niet onder het extra
e
wettellijk regime vallen en daardoor
d
veel minnder bewust zijn van de risico’s.
Terug nnaar het LAT
T. Dat LAT
T voert de laandelijke reegie op die risicobehee
r
ersing door tte sturen
op kwalliteit en uniiformiteit inn de uitvoerring. Dat geebeurt bijvooorbeeld dooor de ontw
wikkeling
van bijvvoorbeeld een
e uniform
m toezichtssmodel, eenn format vooor het meeerjarig bestuurlijke
toezichttsprogramm
ma, ontwikkkeling vaan systeem
mgericht toezicht
t
e
en
een uniforme
u
handhavvingstrategiie, het behheer en dooorontwikkkeling van een inform
matiesysteeem voor
inspecteeurs en monnitoring en de deskun
ndigheidsbevvordering (de BRZO-A
Academie). Van de
Regiegrroep, die daaarvoor veraantwoordeliijk is, mag ik sinds beggin van dit jaar voorzitter zijn.
Bijzonddere aandachht vraagt diit jaar het Afgestemd
A
T
Toezicht,
d genoemd
de
de bundelingg van de
aanpak bbij BRZO-bbedrijven enn de Vernieuwing Toezzicht Chemiiebedrijven.
Als tweede de samenwerking op de schaaal van vier landsdelen. Op die schaaal vindt uittwerking
e vindt
van de landelijke aanpak plaaats, wordt de regionaale inspectiieplanning opgesteld en
werking in de uitvoerring plaats. Dat is een
e
perman
nent process om de landelijk
l
samenw
geregissseerde unifformiteit enn kwaliteit van de insspecties en inspecteurrs daadwerkkelijk te
realisereen, met ookk daar de oppdracht om het
h Afgestem
md Toezichht in te vulleen. Inspecteeurs zijn,
naast dee uitvoeringg van hun inspectietaaak, zelf acctief betrokkken bij de ontwikkeliingen en
voorberreidingen.
Aldus zzijn belangriijke stappenn gezet in dee vormgevinng en de uittvoering vaan het toeziccht en de
handhavving, die is gericht opp integraliteit en landellijke uniforrmiteit en waardoor
w
kaansen op
meer eff
ffect en een hogere efficciency word
den vergrooot.
Veel in beweging
d
verand
deringen is tegelijkerttijd de gehhele omgev
ving van veergunningveerlening,
Naast deze
toezichtt en handhaaving (VTH) in bewegiing. Waar dat
d versterkeend werkt iss dat welkoom, maar
evenzeeer geldt dat ze
z van bestuuur en manaagement veeel aandachtt en energie opeisen.
u
diensten, die
d in eerstee aanleg
Als eerrste doel ikk op de vorrming van regionale uitvoerings
a omgevinngsdienstenn. De regioonale uitvooeringsdiensten (RUD
D’s) zijn
werden betiteld als
ordelijk vooor de voorbbereiding van
v vergunnningen en de uitvoerring van
primair verantwoo
ncie. Het Rijk
R
beslooot tot de
toezichtt en handhaving voorr gemeentebbesturen enn de provin
vormingg van RUD
D’s op advies van de Commissie Herzienin
ng handhavingsstelsel VROMregelgevving, beter bekend alss de Comm
missie Manss. In haar rapport
r
'D
De tijd is rijp' van
2008, dat werd aaangeboden aan de min
nisters Cram
mer (Ruimtte en Milieeu) en Hirscch Ballin
(Justitiee) bepleitte de comm
missie onder leiding van Jan Mans, oud
d-burgemeester van
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Enschedde14, de vorming
v
vaan 25 regiionale uitvvoeringsdiennsten op de
d schaal van de
veiligheeidsregio’s en
e deze wetttelijk te verrankeren.
Het kabbinet nam het
h advies ovver, inclusief de verbrreding van toezicht
t
en handhavingg met de
vergunnningverleninng. De provvincies werdden door heet kabinet aangewezen
a
als regisseeurs voor
de realisatie. Ondeer druk van het parlement is het een
e proces van
v onderopp gewordenn, waarin
meer ruuimte was voor
v
regionnaal maatwerk. Met naame de Eerrste Kamerr dwong daat in een
motie aff, waarna dee gemeentenn in een aanntal provinccies opgetoggen conclud
deerden dat zij
z nu de
lead haadden in heet proces. Dat trok een
e wissel op de regiietaak van de provinccies. Die
eenzijdiigheid werdd langzamerrhand weerr omgebogeen tot een gezamenlijk
g
k traject, aaangezien
het inzicht groeidee dat de proovincies eenn relatief veeel groter aaandeel in het basistakeenpakket
leveren dan aanvannkelijk werdd veronderstteld door dee gemeentenn.
mte voor maaatwerk leiddde er toe dat
d in een paar
p
provinncies de veiiligheidsreggio’s niet
De ruim
vanzelfssprekend als
a de schaaal voor dee RUD’s werd
w
opgevvat. Zo bijjvoorbeeld in mijn
provinciie Noord-B
Brabant mett drie veiliggheidregio’s, waar besstuurlijk werd besloteen om te
onderzooeken of er rond
r
Tilburrg een vierde RUD konn worden gevormd15.
Landelijjk is door het
h Rijk mett IPO en VN
NG een basiistakenpakkket overeeng
gekomen. Daarnaast
D
kunnen aan de RU
UD’s op vriijwillige baasis andere taken wordden opgedraagen, verzooektaken,
nsten. Waaar in de affgelopen
zoals all lang prakktijk bij dee bestaandee regionalee milieudien
decenniia in regio’ss intergemeeentelijke miilieudiensteen werden gevormd,
g
woorden deze vaak als
basis vooor de doorrontwikkelinng tot RUD
D gebruikt, oof ze gaan in
i de nieuw
we RUD-orgganisatie
op.
Een tweeede ontwik
kkeling is die van de opschaling van
v de veiliggheidsregioo’s. Waren ze
z in het
kabinetsstandpunt over
o
de RUD
D’s nog de basis voor de schaal van
v de RUD
D’s , inmiddels zijn
de politiieregio’s saamengevoeggd tot één off twee per provincie.
p
A
De derrde bewegiing is de samenvoeging van de rijksinspecties. Aansluitend
op de
samenvoeging van de departem
menten Verrkeer en Waaterstaat en VROM
V
in oktober
o
2010 tot het
ministerrie van Infrrastructuur en Milieu wordt
w
nu oook gewerktt aan de sam
menvoegingg van de
beide innspectiediennsten van de
d ministeries, de VRO
OM-Inspecttie en de Innspectie Verkeer en
Watersttaat. Op 1 januari 20122 moet de fusie een feeit zijn en ontstaat
o
een
n nieuwe diienst: de
Inspectiie Leefomgeeving en Trransport.
De vraaag is of inn deze sam
menvoegingg ook de Directie
D
Major
M
Hazarrd Control van de
Arbeidssinspectie wordt
w
betrokkken. Ook een tweede fusieoperati
f
e bij de rijk
ksinspecties is al ver
gevordeerd. Het gaaat om de samenvoeging van de
d Algemeene Inspectiedienst (A
AID), de
Voedsell- en Warennautoriteit (V
VWA) en de
d Plantenziektekundigee Dienst tott de nieuwe VWA.
Door het
h grote incident
i
inn Moerdijkk bij Chem
mie Pack, een BRZO
O-bedrijf met
m een
gemeenntelijke verggunning, iss in Nederlland in hett parlementt en daarbuuiten een ddiscussie
14
15

ten tijdde van deze coonferentie waaarnemend burggemeester vann Moerdijk.
Dit ondderzoek leiddee eind juni tot het besluit om
m alsnog één RUD
R
voor Miidden- en Wesst-Brabant te vormen.
v
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ontstaann over de kw
waliteit vann het huidigge stelsel, dee inspectiess en de insppecterende diensten.
d
Overgeddimensioneerd, zo vinnd ik, met name de centralistiscche bewegiing, die daaarachter
wegkom
mt. Het is zeker
z
nodig om permannent te lerenn en te verbeeteren, met een sterke focus op
het – saamen met heet bedrijfsleeven - verdeer beheersenn van risico’s. Maar nuu wordt één incident
aangegrrepen om aan
a te toneen dat het toezichtstellsel niet deeugt. De reecente gerecchtelijke
uitspraaak over de brand
b
bij CM
MI van 15 jaaar geleden is ook een voorbeeld
v
v die lijn.
van
Als vooorzitter van de Regiegrroep LAT RB
R stel ik vast
v dat dezze discussie, in combinnatie met
de andeere genoemd
de beweginngen grote gevolgen
g
k hebben voor het fuunctioneren van het
kan
LAT. H
Hij doorkruisst de ontwikkkelingen en
e verbeteringen die bij
ij het LAT op
o de rol sttaan. Het
LAT zoou als regissseur van de uitvoering van BRZO
O en Afgesteemd toezichht daarin eenn positie
moeten kiezen.
Een tweeede reflex is het verdder detaillerren van regeels en norm
men. Als je dat doet treek je als
overheidd de veranttwoordelijkhheid meer en
e meer naaar je toe. Bij bedrijven
n geeft dat jjuist een
reactievve houding in
i plaats vann een proacctieve opstelling om zeelf als bedrijjf na te denkken over
de risicoo’s, die hun
n processen met zich meebrengen en
e hoe zij deze
d
kunnen
n beheersen.
LAT-orrganisatie
Laat mijj eerst nadeer ingaan opp de LAT orrganisatie, waarvan
w
hett uitgangspuunt is een laandelijke
aanpak, met ruimtee voor regioonale invulliing. Deze tw
wee niveauss, landelijk en
e regionaaal, zijn in
de strucctuur ingebeed. In de am
mbtelijke lijnn staan de Regiegroep
R
en
e de Projecctgroep cenntraal.
Regiegroep zijn de beetrokken org
ganisaties vertegenwo
v
oordigd, recchtstreeks, zoals
z
de
In de R
rijksinsppecties of indirect
i
via hun koepeel, zoals geemeenten do
oor de VNG
G en de prrovincies
door heet IPO. Nieu
uw is de deelname vaan het bedrijfsleven aaan de Regieegroep (VN
NCI). De
overheidd wil daarm
mee transpaarantie over de ontwikkkelingen beereiken, maaar belangrijker, ook
nadrukkkelijk afstem
mmen met ondernemer
o
s, waar de primaire
p
verrantwoordellijkheid ligtt voor de
nalevingg van opgellegde norm
men. De ervaaring leert dat
d een meeer open com
mmunicatie leidt tot
meer beegrip voor voorschriften
v
n en de sponntane nalevving ten goeede komt.
In de projectgroep
p
p zijn de regio’s,
r
de vier landssdelen16 veertegenwoorrdigd. Sindds dat is
beslotenn tot bundeling van dee regie BRZ
ZO en Vernnieuwing Toezicht Cheemie kent het
h LAT
ook eenn bestuurlijkke component: het bestuuurlijk overrleg. Het LA
AT wordt onndersteund door het
LAT-buureau, dat wordt
w
uitgevoerd door het
h Agentschhap.nl.

16
Noord (Groningen, Friesland,
F
Dreenthe), Oost en
n Midden (Utrrecht, Flevolaand, Overijssell en Gelderlannd), West
(Noord-H
Holland, Zuid--Holland) en Zuid
Z
(Zeeland
d, Noord-Brabant en Limburrg).
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Figuur 1

Orgganisatiestrructuur LA
AT Risicobeeheersing Bedrijven
B

Voor dde ontwikkeelingen zijnn werkgroeepen ingesteld, zoals de werkgrooep systeem
mgericht
toezichtt, de werkgroep Handhhaving en de
d werkgroeep Inspectieemethodiekk. Daarnaastt werken
groepenn aan de uitvoering
u
van landellijke voorzieningen, zoals
z
de Gemeenscha
G
appelijke
Inspectiieruimte (G
GIR), het gemeenscha
g
appelijke datasysteem
d
m voor de inspecteurss en de
landelijkke Monitor..
Actuelee thema: sy
ysteemgericcht toezichtt
De prim
maire veranttwoordelijkkheid voor de
d nalevingg van wet- en regelgevving, waaroonder de
voorschhriften in de vergunninggen, ligt bij de onderneeming zelf. De onderneemer dient daarvoor
d
zelf eenn systeem te
t ontwikkeelen van interne proceedures, instrructies en protocollen
p
n. Daarin
moet oook worden geregeld hoe
h moet worden
w
gereageerd op incidenten en afwijkinngen, de
zogenaaamde ongew
wone voorvvallen. Verrvolgens iss het van belang
b
dat na een onngewoon
voorval verbetermaaatregelen worden
w
ontw
wikkeld.
Met onndernemers die daarrmee veranntwoord om
mgaan kan
n in de wisselwerki
w
ing van
toezichtthouder en ondernemeer een hogeer niveau vaan nalevingg ontstaan. Om het steelsel van
toezichtt en handhaaving daaropp te laten aansluiten
a
iss de methodde van systeeemgericht toezicht
ontwikkkeld. De keern daarvann is dat het toezicht ziich richt op
p het manaagementsystteem, de
interne milieuzorg,, de reactiess op ongew
wone voorvaallen en de genomen verbetermaattregelen.
m het Plan-D
Do-Check-A
Act model.
Kortom
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Figuur 2
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Inteegraal mod
del systeemg
gericht toezzicht
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De basiss van systeeemgericht tooezicht is alls een parapplu voor te stellen,
s
een mooi symbbool voor
bescherm
ming, dat is
i toe te paassen op veerschillendee werkveldeen. Het is aldus een ggeneriek
conceptt, waarmee een bedrijf kan wordden beoordeeeld op de beheersingg van verscchillende
thema’ss, zoals miliieu, internee veiligheid en externe veiligheid.. Het werktt dan als eeen model
voor heet beoordeleen van de mate van risicobeheer
r
rsing en boorging van regelnaleviing door
bedrijveen, onafhankkelijk van het
h domein.
In somm
mige wetgevving zoals het
h BRZO en
e het Besluuit externe veiligheid
v
bu
uisleidingenn (Bevb)
zijn ookk eisen opg
genomen vooor het man
nagementsyssteem van het
h bedrijf. Daarom ziijn beide
besluiteen in bovensstaand modeel in de baleeinen van dee paraplu oppgenomen.
o
eenn diepgaander toezicht, dan bij toeezicht op
Als het samenspel goed marchheert, dan ontstaat
de gangg van zaken op een plannt, op die ene dag van de inspectiie. Met systteemgericht toezicht
kunnen we het toezicht daarddoor beter en
e efficiënteer maken, teerwijl de on
ndernemerss worden
e
proceessen te opttimaliseren.. Bedrijven worden
geprikkeld om de beheersingg van hun eigen
namelijkk door de toezichthouder veranntwoordelijkk gehoudenn voor de beheersing van de
risico’s en het borggen van de naleving. De
D eerste vverantwoord
delijkheid voor
v
het vooorkomen
D was al zo,
z maar viaa het systeem
mgericht
van schade aan meens en milieeu ligt bij heet bedrijf. Dat
kkel voor dee bedrijven, die hun
toezichtt wordt dat nog eens extra benadrrukt. De positieve prik
verantw
woordelijkheeid nemen bij het zelf opsporenn van overrtredingen en het nem
men van
corrigerrende maatrregelen is dat
d ze van de toezichhthoudende overheid ruimte
r
krijggen voor
van het
eigen innvulling. Daat gaat hannd in hand met
m minderr detailregels en een beoordeling
b
bedrijf oop metaniveeau (systeem
mniveau).
Bij BR
RZO maaktt systeemgeericht toeziicht deel uuit van dee verplichtee aanpak, met het
Veiligheeidbeheersssysteem als voorbeeld. Inmiddels wordt het langzamerhhand ook biij andere
bedrijveen toegepastt. Na eerste beproevinggen in Zeelaand in een pilot
p
van 2078-2008, heeeft mijn
provinciie Noord-B
Brabant hett model verder uitgeewerkt en nemen in Brabant tiientallen
bedrijveen deel. Ookk in Twentee en Groninngen en de meeste
m
andeere provincies wordt dit
d model
inmiddeels toegepasst.
Het blijjft niet bij toezicht allleen. Er wo
ordt ook geekeken of de
d milieuveergunningenn op een
andere leest kuunnen worrden gesch
hoeid als het beddrijf een goed com
mpliance
B AkzoNoobel Delfzijjl, waar eeen pilot looopt met eeen brede
manageementsysteem heeft. Bij
samenw
werking mett de provinncie, Rijksw
waterstaat en
e de VROM-Inspectiee, en in Brrabant is
Sabic inn Bergen opp Zoom een voorbeeld.
ht het risicoomanagemeent en de
De eerste ervaringeen laten zieen dat door systeemgerricht toezich
mate vaan regelnaleeving kunneen verbetereen. Naast de
d praktijk is
i er inmidd
dels ook theeoretisch
onderzooek gedaan (Masterscri
(
ptie van Daavid van Diss, Erasmus Universiteit
U
t Rotterdam
m).
Het vooordeel voor de overheidd is onder anndere dat heet voor bedrrijven die veerantwoord omgaan
met dezze nieuwe methodiek,
m
het aantal toezichturen
t
n kan verm
minderen. Inn het project van de
provinciie Noord-B
Brabant worrdt die lijnn gevolgd. Koplopers
K
met een werkend
w
com
mpliance
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manageementsysteem krijgen anders
a
en daadwerkeli
d
ijk minder toezicht. Daardoor
D
onntstaat er
inspectiieruimte voo
or bedrijvenn die intenssiever inspeectiebezoekk nog nodigg hebben. Bedrijven
B
die calcculerend gedrag vertonnen of slechhts reactieff optreden worden
w
harrder aangeppakt, dan
bedrijveen die proacctief zijn.
Omdat de mate vaan beheersinng van de risico’s
r
en de
d naleving
g per bedrijf verschilt moet de
toezichtthouder maatwerk per bedrijf leveren. Dat komt
k
tot uittdrukking in
n het toezicchtsplan,
waarin rekening wordt
w
gehouuden met de
d inherentee risico’s en
e de mate van beheersing en
borgingg van de naleeving door het
h manageement.
In dit veerband is dee bedrijfscuultuur heel bepalend
b
vooor de wijzee waarop met
m de risicoo’s wordt
omgegaaan. Het LA
AT ontwikkeelt daarom een
e methodiiek om de veiligheidscu
v
ultuur te meeten.
Misversstanden en dilemma’ss
Rond heet thema vaan systeemggericht toezzicht leven enkele misvverstanden. Bij enkelee hiervan
wil ik stilstaan. Eén
E van de misverstan
nden is datt het bedrij
ijf bij systeeemgericht toezicht
gevrijwaard zou ziijn van onvverwachte innspecties. Nog
N steeds behoudt dee toezichthoouder de
bevoegddheid om het
h bedrijf onaangekon
o
ndigd te bezzoeken om een steekprroef te nem
men. Een
ander misverstand
m
is dat systeemgericht toezicht eeen garantie zou zijn dat er nooit iets mis
gaat. Geen enkele vorm van compliancee managem
ment door het
h bedrijf of
o toezicht door de
overheidd geeft een 100% garanntie dat er nooit
n
iets miis zal gaan.
Een derrde misversstand dat syysteemgericcht toezichtt minder inndringend zou
z zijn. B
Bedrijven
moeten juist veel ex
xtra inspannningen leveeren om klaaar te zijn vo
oor deze vorrm van toezzicht.
s
cht toezich
ht is de vraaag of het wettelijk
w
verrplicht of vrijwillig
v
Een dileemma bij systeemgeri
moet ziijn. Er is - voor zovver mij beekend - noog weinig onderzoek
o
naar gedaaan maar
vermoeddelijk leidtt een vrijw
willig, maarr niet vrijbblijvend syssteem tot meer
m
draaggvlak bij
bedrijveen. Echter beschikt
b
de toezichthou
uder bij wetttelijke veraankering ovver betere juuridische
instrumenten.
Een annder dilemm
ma is de al
a vaker genoemde trransparantiee paradox richting Openbaar
O
Ministerrie (OM). Bedrijven
B
ziijn minder geneigd
g
de eigen bevin
ndingen te rapporteren
r
als daar
steeds een proces-verbaal uitrolt.
u
Maaar het OM
O
heeft een eigensstandige wettelijke
w
verantw
woordelijkheeid.
In Zuidd-Holland worden
w
de eerste
e
ervarringen opgeedaan met een sanctieestrategie, die
d voor
systeem
mgericht toezicht met het
h OM is afgesproken
a
n. De basis hiervan is dat
d bij goedd gedrag
van eenn bedrijf allleen bij ovvertredingeen met ernsstige gevollgen het strrafrecht noog wordt
ingezet. Is dat niet het gevall dan vindt geen repreessief optreeden plaats als het beddrijf een
goedgekkeurd comppliance manaagementsyssteem heeft,, zelf de oveertreding onntdekt, die beëindigt
b
en zelf maatregelen
m
n neemt om
m herhaling te
t voorkomeen.
Ik vind het van grroot belangg dat vanuit het LAT Rb een go
oed contact met het Openbaar
O
Ministerrie wordt on
nderhoudenn, om met reespect voorr elkaars verrantwoordelijkheden, ruimte
r
te
scheppeen voor dezee methodiekk.
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Professionaliteit aan
a beide ziijden
mplexiteit vaan techniekken en proccessen stelt steeds hoggere eisen aan
a de inhooudelijke
De com
kennis vvan de inspeecteurs. De invoering van
v systeem
mgericht toeezicht stelt daar
d bovenoop de eis
dat zij beschikken
b
m managem
mentsystemen te beoorddelen. In
over kenniis en vaardiigheden om
feite mooeten we bij
b de opleidding- en errvaringseiseen toewerkeen naar hett zelfde nivveau van
professiionaliteit alls we wenssen te zien bij de beddrijven. Toeezichthoudeers moeten worden
opgeleidd tot lead au
uditor en woorden getraiind om de m
managemen
ntsystemen te
t doorgronden.
Zo noddig moeten zij ook gooed kunnen schakelen tussen hett volgen vaan een bedrijf naar
onmiddellijk ingrijjpen. Daarnnaast is het essentieel dat er goed geschakeeld wordt tuussen de
o het beddrijf bezig houden. Dat
D vraagt om één
overhedden die zicch met hett toezicht op
systemaatiek van informatie
i
verzamelenn, consistennt beoordeelen, intervventies plaaatsen en
communniceren mett het bedrijff. Kortom in
ntegraal en afgestemd
a
t
toezicht.
Certificcering voldoet?
Voorstaanders van toezicht
t
op afstand wiillen nog wel
w eens de stelling bettrekken dat toezicht
zelfs acchterwege moet
m
blijveen als het bedrijf besschikt over gecertificeeerde manaagementsystemeen.
Er is daan immers al
a een onafhhankelijke innstantie die de kwaliteiit heeft geto
oetst en vasstgesteld.
Niet onttkend kan worden
w
dat een dergeliijke certificcering van waarde
w
is, maar
m
het onntslaat de
overheidd niet van de plicht tot toezich
ht, ook al is
i dit terugghoudend en
n anders inngericht.
Certificering is ook
k geen garaantie voor (permanent
(
t) goed geddrag. Uit dee Brabantse praktijk
blijkt m
mij dat de variatie
v
in het
h niveau van
v de geceertificeerde systemen nog te grooot is om
hierop zzonder meerr te kunnenn vertrouwenn. Er zullenn meer waarrborgen moeeten komenn om van
de privaate certificaaten te kunnnen uitgaan. Maar opnnieuw: geheel zonder tooezicht vindd ik niet
verantw
woord. Ik stta daar niett alleen in,, want ik heb
h recent kunnen
k
vasststellen daat andere
17
Europesse landen, die
d met Nederland sameenwerken dat standpu
unt delen.
Een geecertificeerdd managem
mentsysteem
m is wel een
e
goede opstap voo
or het makken van
afsprakeen, maar wat mij betreeft is dan de voorwaarrde dat ook de overheiid dat manaagementsysteem
m goedkeurt..
Conclusies
b ik ingeegaan op de
d organisaatie, werkw
wijze en de productenn van de
In dezee bijdrage ben
Landelijjke Aanpakk Toezicht Risicobehee
R
ersing Bedriijven (LAT). Dat LAT
T voert de laandelijke
regie opp die risicob
beheersing door te sturren op kwalliteit en uniiformiteit in
n de uitvoerring. Dat
gebeurt bijvoorbeeeld door de ontwikkeling van eenn uniform to
oezichtmodel, een form
mat voor
uurlijke toezichtsprogrramma, ontw
wikkeling van
v systeem
mgericht toeezicht en
het meeerjarig bestu
een unifforme handh
havingstrateegie, het beeheer en dooorontwikkelling van eenn informatieesysteem
voor innspecteurs en
e monitorring en de deskundighheidsbevorddering (de BRZO-Acaademie).

17

IMPEL
L project: “Compliance Assurance troughh company com
mpliance mannagement systtems”, 2011.

Toezich
ht op risicobedrijven

69

Onderdeeel van het LAT is de samenwerkking op de schaal van vier landsddelen. Op diie schaal
vindt uitwerking
u
van
v
de lanndelijke aannpak plaatss, wordt de
d regionalee inspectiepplanning
opgestelld en vindt samenwerkking in de uiitvoering pllaats.
o diverse andere onttwikkelingenn in de om
mgeving vaan milieu, zoals
z
de
Ik heb gewezen op
v
v de veiliggheidsregioo’s en de
van
vormingg van de regionale uitvvoeringsdieensten, de vergroting
samenvoeging van de rijksinsppecties.
ueel thema binnen hett LAT en in de Nedderlandse
Daarna heb ik inggezoomd op een actu
g
toezzicht. Dat syysteem gaatt uit van nieeuwe verhouudingen,
toezichttpraktijk, heet systeem gericht
een anddere balans tussen
t
de roollen van dee normstelleende en toezzichthoudennde overhedden en de
betrokken bedrijvenn. Daarbij heb
h ik aand
dacht besteed aan enkelle misverstaanden en dillemma’s
n op de exttra eisen, die
d dat systeeem stelt aan
a de profe
fessionaliteitt van de
en heb ik gewezen
zoals de
toezichtthouders, aaan de afstem
mming met de andere overheden en aan de faciliteiten,
f
gemeennschappelijkke inspectie--informatie..
Samenggevat kom ik
k tot de volggende waarrnemingen en
e conclusiees:
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D
De bedrijveen moeten en zullen gaan merkken dat het toezicht op het gebbied van
vveiligheid, arbeidsomsstandighedeen, milieu een water better wordt afgestemd
a
e steeds
en
eeenduidigerr wordt. Hett heet dan ook
o Afgestem
md Toezichht.
H
Het bedrijffsleven en de
d overhedeen zijn er zich
z
van beewust dat er
e bedrijvenn zonder
B
BRZO-statuus zijn, die risicovollerr zijn omdaat ze niet onnder het exttra wettelijkk regime
vvallen en daaardoor veeel minder beewust zijn van
v de risicoo’s.
D
Door het grrote incidennt in Moerdiijk bij Chem
mie Pack is in het parleement en daaarbuiten
eeen discusssie ontstaann over de kwaliteit
k
vann het huidigge stelsel, de
d inspectiees en de
iinspecterende dienstenn. Die reacttie is overgeedimensionneerd, vooraal de centraalistische
bbeweging, die
d daarachhter wegkom
mt. Het is zzeker nodig
g om permaanent te lerren en te
vverbeteren, met een sterke
s
focuus op het – samen met
m het beddrijfsleven - verder
bbeheersen van
v risico’s.. Maar nu wordt
w
een ennkel incidennt aangegrep
pen om aan te tonen
ddat het toezzichtstelsel niet
n deugt.
D
Deze discuussie, in coombinatie met
m de anndere genoeemde beweegingen, kaan grote
ggevolgen heebben voor het functionneren van het
h LAT. Hij
ij doorkruistt de ontwikkkelingen
een verbeterringen die bij
b het LAT
T op de rol staan. Het LAT zou als
a regisseurr van de
uuitvoering van
v BRZO en
e Afgestem
md toezicht daarin een positie moeeten kiezen..
E
Een andere reflex bij een incident is het verdeer detaillereen van regells en normeen. Als je
ddat doet treek je als ovverheid de verantwoor
v
rdelijkheid meer
m
en meer naar je toe. Bij
bbedrijven geeft dat juisst een reactiieve houding in plaats van
v een proo-actieve opstelling.
A
Als het sam
menspel tusssen bedrijf en toezichthhoudende overheden
o
goed
g
marcheeert, dan
oontstaat een
n diepgaandder toezicht.. Met systeeemgericht to
oezicht kunnnen we het toezicht
bbeter en efficiënter
e
maken, terrwijl de ondernemerss worden geprikkeld om de
bbeheersing van hun eiggen processeen te optimaaliseren.
O
Omdat de mate
m
van beheersing
b
van
v de risico’s en de naleving per
p bedrijf vverschilt
m
moet de toeezichthoudeer maatwerkk per bedrijff leveren. Dat
D komt tot uitdrukkinng in het
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ttoezichtsplaan, waarin rekening
r
w
wordt
gehoudden met dee inherente risico’s en de mate
vvan beheerssing en borgging van de naleving dooor het man
nagement.
D
De bedrijfsscultuur is heel bepallend voor dde wijze waarop
w
mett de risico’’s wordt
oomgegaan. Het LAT ontwikkelt
o
daarom eenn methodieek om de veiligheidscu
v
ultuur te
m
meten.
S
Systeemgerricht toezichht is geen gaarantie dat er
e nooit ietss mis gaat. Nog
N steeds behoudt
dde toezichthhouder de bevoegdheid
b
d om het bedrijf onaanggekondigd te
t bezoekenn om een
ssteekproef te
t nemen.
E
Een misverrstand is datt systeemgeericht toeziccht minder indringend
i
zou zijn. B
Bedrijven
m
moeten juisst veel extrra inspanninngen levereen om klaaar te zijn vo
oor deze voorm van
ttoezicht.
V
Vermoedeliijk leidt eenn vrijwillig,, maar niet vrijblijvendd systeem van
v systeem
m gericht
ttoezicht tott meer draaagvlak bij bedrijven.. Echter beeschikt de toezichthouder bij
w
wettelijke verankering
v
over beteree juridische instrumenteen.
H
Het is van groot belanng dat vanuuit het LAT
T Rb een gooed contactt met het Openbaar
O
M
Ministerie wordt
w
ondeerhouden, om
o met resppect voor elkaars
e
veraantwoordelijjkheden,
rruimte te sccheppen vooor de methoodiek van syysteemgerichht toezicht.
B
Bij de oplleiding- enn ervaringseisen van inspecteurss-toezichthoouders moeeten we
ttoewerken naar
n
het zeelfde niveauu van profeessionaliteit als we weensen te zieen bij de
bbedrijven.
T
Toezichthouuders moeten worden opgeleid toot lead audiitor en wordden getraind om de
m
managemenntsystemen te doorgron
nden.
Z
Zo nodig moeten
m
zij ook
o goed kuunnen schakkelen van het
h volgen van
v een beddrijf naar
oonmiddellijk ingrijpen..
H
Het is essenntieel dat er
e goed gescchakeld woordt tussen de
d overhedeen die zich met het
ttoezicht op het bedrijff bezig houuden. Dat vrraagt om één systemaatiek van innformatie
vverzamelen
n, consistennt beoordeleen, intervennties plaatseen en com
mmuniceren met het
bbedrijf. Korrtom integraaal en afgesstemd toeziccht.
C
Certificerin
ng is van waarde,
w
maaar het ontsslaat de ovverheid niett van de plicht
p
tot
ttoezicht, oo
ok al is ditt terughouddend en andders ingericcht. Certificering is ook
o geen
ggarantie vooor (permaneent) goed geedrag. Er zuullen meer waarborgen
w
n moeten koomen om
vvan de privaate certificaaten te kunn
nen uitgaan.
E
Een gecertiificeerd maanagementssysteem is een goede opstap vooor het makken van
aafspraken, maar
m dan geeldt de voorrwaarde datt ook de oveerheid dat management
m
tsysteem
ggoedkeurt.
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