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Aan de brancheverenigingen EVOFENDEX, NRK, VNCW, VVVF, VHCP, Metaalunie,  

ION, FME en VNCI en andere belangstellenden. 

VNO NCW/MKB Nederland heeft signalen ontvangen van haar leden dat er behoefte is aan een PGS 15 

regelhulp. VNO NCW MKB Nederland wil graag een subsidie aanvraag versterking omgevingsveiligheid 

(SVO) indienen voor het ontwikkelen en implementeren van een dergelijke regelhulp.  De haalbaarheid van 

een SVO subsidieaanvraag hangt af van de deelname van branchevereniging met ledenbedrijven die 

gevaarlijke stoffen opslaan.  

Dit informatieblad is bedoeld om de brancheverenigingen die in aanmerking komen om deel te nemen in 

het project, nadere informatie te verschaffen waarmee een keuze voor deelname in het project genomen 

kan worden.  

1. Doelstellingen PGS 15 regelhulp. 

 Primaire doelstelling is PGS 15 gemakkelijk toepasbaar en naleefbaar te maken voor het bedrijfsleven 

welke onder de 10 ton cat. vallen. Tevens zal een module tijdelijke opslag beschikbaar worden gesteld. 

 Secundair zou de regelhulp kunnen bijdragen aan een vereenvoudiging van toezicht en verbeterde 

afstemming tussen toezichthouders en bedrijfsleven. 

2. Wat kan een regelhulp? 

Een Regelhulp is een slimme digitale online applicatie die het mogelijk maakt om complexe informatie te 

vereenvoudigen. Een generiek voorbeeld is de belastingaangifte applicatie (app). Met behulp van de 

techniek (vraag en toelichting, selectie of antwoord) kan men inzichtelijk maken “wat voor het eigen bedrijf 

of voor de eigen situatie van toepassing is” en “hoe aan de eisen een invulling te geven”. 

De Regelhulp PGS 15 maakt het mogelijkheid om de complexe richtlijn gemakkelijk toepasbaar te maken 

voor personen binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor risicovraagstukken. Met het hulpmiddel 

kan men in kaart brengen welke maatregelen voor het eigen bedrijf en voor de eigen situatie van 

toepassing zijn. Op basis hiervan kan men acties beheren en beheersen. 

Voorbeeld: https://www.regelhulpiso26000.nl/ 

3. Wat is de toegevoegde waarde van de PGS 15 regelhulp? 

 Forse besparingen (tijd en geld) op de implementatie van PGS 15. Gebruikers kunnen op eenvoudige 

wijze maatregelen in kaart brengen, beheren en controleren op risico´s. 

 Afname regeldruk: wanneer bedrijven eenvoudig aan wet- en regelgeving kunnen voldoen zal dat de 

regeldruk verminderen. 

 Bedrijven zijn gemakkelijk en meer zeker van in compliance zijn met de PGS15.  

 Verbeterde naleving door bedrijven en dus een verbeterde veiligheidssituatie in Nederland. Wanneer 

bedrijven beter begrijpen wat ze moeten doen en waarom, zal dat de naleving enorm ten goede 

komen. De meerderheid van de bedrijven is welwillend en streeft naar veilige beheersbare situaties. 

 Imagoverbetering van de chemische sector in Nederland 

 De PGS 15 regelhulp zal vooral voor niet BRZO bedrijven zeer bruikbaar zijn. De overheid stimuleert in 

sterke mate initiatieven deze risico relevante, niet BRZO bedrijven, te betrekken om de 

omgevingsveiligheid verder te versterken. Echter kunnen ook (kleine) BRZO bedrijven profiteren van 

dit instrument  

https://www.regelhulpiso26000.nl/
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 Versterking van samenwerking en communicatie: door een publiek-private samenwerking vorm te 

geven rondom de digitale toepassing van PGS 15 kan de samenwerking verbeterd worden en de 

communicatie eenvoudiger en doeltreffender zijn. 

 Intensive kennisontwikkeling door het delen en vastleggen van ervaringen. Tussen bedrijven onderling 

of tussen bedrijven en hun vertegenwoordigers. 

 Politieke winfactor. De Staatssecretaris heeft meermalen in de Kamer geroepen aandacht voor de 

veiligheid op niet-Brzo bedrijven te willen. De regelhulp is een mooie invulling hiervan.  

4. Voor wie is de regelhulp interessant? 

 Bedrijven (personen) die in de dagelijkse praktijk met de opslag van gevaarlijke stoffen kleiner van 10 

ton cat. bezig zijn, en de maatregelen (om dit te borgen) op een eenvoudige en effectieve wijze willen 

inrichten. 

 Vertegenwoordigers van bedrijfsleven (branches, koepels, etc.) die het verbeteren van de 

veiligheidssituatie in Nederland of het vereenvoudigen van complexe vraagstukken van leden, hoog in 

het vaandel hebben staan. 

5. Wie voert het project regelhulp PGS 15 uit? 

VNO NCW MKB Nederland treedt op als penvoerder en verzorgd het projectmanagement. Bij de 

uitvoering zijn naast branches de NEN en Adviesbureau Peutz, die reeds een prototype van de regelhulp 

ontwikkeld heeft. 

6. Wat is de gevraagde inzet van de deelnemende branches?  

De toekenning van de subsidie zal vooral afhangen van het te bereiken resultaat. Naast ontwikkeling van 

de regelhulp zal in het project tevens de toepassing van de regelhulp bij bedrijven belangrijk zijn. 

Van de branches wordt de volgende in-kind inspanning gevraagd: 

 Communicatie om de regelhulp onder de aandacht van hun leden te brengen (circa 50 

uur/branche) . Vanuit het project zullen communicatiemiddelen hiervoor aangereikt worden. 

 Werven van minimaal 5 leden bedrijven die  regelhulp gaan invullen (circa 100 uur/branche) 

 Minimaal 5 leden bedrijven vullen de regelhulp in  en voeren evt. verbeteracties uit (40 

uur/bedrijf, totaal circa 200 uur) 

 Bijhouden van een uren registratie van de medewerkers van de branchevereniging en 

deelnemende ledenbedrijven. Een rapportageformat zal hierbij aangereikt worden vanuit VNO 

NCW MKB Nederland. 

 

7. Wanneer gaat het project PGS 15 regelhulp van start? 

Voor het project wordt een subsidieaanvraag SVO ingediend indien er voldoende branches deelnemen 

aan het project (minimaal 8 branches). Bij onvoldoende deelname is het niet mogelijk het project uit te 

voeren onder de SVO regeling. 

Het plan is om uiterlijk 1 februari 2019 de aanvraag in te dienen. Na toekenning kan het project medio 

2019 van start gaan. 

Wilt u op grond van bovenstaande deelnemen aan het project Regelhulp PGS 15? 

Wij horen graag van u! 


