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Inherente veiligheid
een mogelijkheid of een illusie



➢ Wat is procesintensificatie? 
✓ optimaal gebruik maken van de mogelijkheden tot proces 

verbetering

➢ Wat is inherente veiligheid?
✓ “De essentie van de toepassing van inherente veiligheid bij 

het ontwerpen, bedrijven en wijzigingen van een proces is het 
vermijden, elimineren, of reduceren van gevaren in plaats van 
het beschermen daartegen.”

➢ IV is een toepassing van procesintensificatie



➢ 2006 provincie Zeeland doet een IV verkenning

➢ 2007 Quick Scan IV Zeeland

➢ 2007 aandachtspuntenlijst Noord-Brabant (incl. pilot)

➢ 2008 beleidsvisie EV Noord-Brabant

➢ 2008/ 2009 samenwerkingsproject Zeeland, Noord-
Brabant (OP-Zuid subsidie), DCMR en later Zuid-
Holland

➢ Betrokken partijen VNCI, AI, Deltalinqs



➢ Vervangen van gevaarlijke stof (bijv. stoom i.p.v. 
pentaan bij de productie van expandeerbaar
polystyreen)

➢ Verminderen van gevaarlijke stoffen (bijv. verdunde  
i.p.v. geconcentreerde oplossingen [acrylzuur])

➢ Verbeteren condities (bijv. gebruik van katalysatoren)

➢ Vereenvoudigen of verhogen tolerantie voor fouten 
(bijv. reduceren aantal recepturen)

➢ Veranderen van logistiek en lay-out (intern 
bandtransport i.p.v. heftruck)



➢ IV-instrument
✓ Systematisch onderzoek om mogelijkheden op IV, binnen de 

huidige bedrijfsvoering te identificeren

➢ IV-databank
✓ Data van uitgevoerde toepassingen of mogelijke 

toepassingen

➢ IV-handreiking (concept: nooit gepubliceerd)

✓ Handreiking waarin mogelijkheden zijn beschreven om het 
IV concept in het VMS op te nemen



➢ Indeling in vijf bedrijfsonderdelen
✓ Opslag in bulk, opslag in emballage, laden/ lossen en intern 

transport, productie, scheiding

➢ Per IV-strategie worden (gids)vragen gesteld

➢ Bij elke vraag is een toelichting en/ of voorbeeld 
opgenomen en gebruiker kan zelf tekst opnemen

➢ Automatische rapportage met grafische weergave en 
potentiële IV mogelijkheden

Echter: exclusief haalbaarheidsonderzoek







➢ Doel van de databank: inspireren bedrijven en uit 
wisselen inzichten en kennis

➢ Herkomst voorbeelden databank: pilots die bij meer 
dan 35 bedrijven zijn uitgevoerd

➢ Vullen van de databank: iedereen kan een nieuwe 
voorbeelden aandragen 

➢ Anonimiteit databank: anonimiteit van indiener is 
gewaarborgd





➢ Er zijn Brzo bedrijven waar het IV concept in 
veiligheidsbeleidsdocumenten is opgenomen

➢ IV heeft potentie en mag meer aandacht krijgen

➢ Gebruik van IV instrumenten stimuleren

➢ Mogelijk integratie met het lopende project 
procesintensificatie
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