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Doelstelling 

Het maatschappelijk profiel van de Nederlandse procesindustrie wordt in grote mate bepaald door de 

risicobeheersing die de bedrijfstak zich oplegt, samen met haar industriële partners en overheids-

instanties. Het is daarmee zeer belangrijk dat alle betrokkenen, in technische en niet-technische rollen, 

zich bewust zijn van hun persoonlijk zorgplicht naar de samenleving toe.  

Met dit oogmerk heeft de Stichting NAP een gedragscode opgesteld die op vrijwillige basis en op 

persoonlijke titel ondertekend kan worden. De Stichting NAP moedigt een ieder die betrokken is bij de 

Nederlandse procesindustrie aan om deze gedragscode na te leven. 



“Als Leidinggevende ben ik mij er van bewust dat ik een voorbeeldfunctie heb te vervullen om de procesveiligheid en 
technische integriteit van onze procesinstallaties naar de samenleving toe te waarborgen.” 

Ik zal mijn persoonlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van procesveiligheid en technische integriteit naar eer en geweten invullen: 

• Mijn operatie, onderhouds- en inspectie activiteiten zullen voldoen aan toepasselijke industrie normen, en in- en externe voorschriften 
  en regelgeving. 

• Mogelijke invloeden op procesveiligheid en integriteit van procesinstallaties zal ik bij mijn besluitvorming zwaar laten wegen. 

• Ik zal mijn ondergeschikten geen instructies geven die strijdig zijn met wettelijke voorschriften of de veiligheid in gevaar brengen. 

• Mijn collega-leidinggevenden, ook in niet-technische posities, zal ik aanspreken op hun veiligheidsverantwoordelijkheden. 

• Ik sta altijd open om zorgen met betrekking tot procesveiligheid van onze installaties met prioriteit te adresseren, zonder repercussies 
  voor  degenen die dit aan de orde stellen. 

• Ik zal mij er voor inzetten dat de interne en externe hulpinstanties gezamenlijk calamiteiten, die mogelijk veroorzaakt worden door onze 
  operaties, kunnen bestrijden, door oefening en het beschikbaar maken van de juiste hulpmiddelen. 

“Als Professional betrokken bij de procesindustrie is 
procesveiligheid en technische integriteit integraal onderdeel 

van mijn werkethiek en adviesplicht.” 

Mijn persoonlijke integriteit en verantwoordelijkheid naar onze 
samenleving staan boven enig persoonlijk gewin of carrière belang: 

• Ik zal de normen en waarden van mijn beroep met betrekking tot 
  procesveiligheid en technische integriteit van procesinstallaties 
  respecteren, en ik zal mijzelf op de hoogte houden van de voor mij 
  relevante kennis. 

• Bij twijfel ten aanzien van toepassing van voorschriften, richtlijnen, 
  ontwerpregels, of operatie-, inspectie- en onderhoudsprocedures zal ik 
  advies aanvragen bij daartoe bevoegde personen. 

• Indien ik afwijkingen zie ten aanzien van toepassing van wetgeving, 
  voorschriften, standaarden of procedures, zal ik dit rapporteren aan 
  bevoegde instanties binnen de bedrijfsvoering, en eventueel escaleren. 

“Mijn verantwoordelijkheden ten aanzien van procesveiligheid en technische integriteit van procesinstallaties”  
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“Als Extern Toezichthouder waak ik namens de 
samenleving naar mijn beste oordeel en vermogen  
over de procesveiligheid en technische integriteit 

van procesinstallaties.” 

• Ik  zie het als mijn plicht om de risicobeheersing van de 
  procesindustrie pro-actief te toetsen c.q. rapporteren. 

• Ik zal actief kennis verspreiden binnen de procesindustrie 
  hoe zij op een praktische wijze aan de doelstelling van de 
  wet inhoud kan geven. 

(plaats, datum, naam, handtekening) 
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