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INTRODUCTIE SAFETY PLATFORM 
 

Achtergrond 
In de inspectiebranche in Nederland en België zijn meerdere bedrijven werkzaam, die gespecialiseerd zijn in het 
verifiëren van de kwaliteit en kwantiteit van bulkladingen, zoals ruwe olie- en petroleumproducten, chemicaliën, 
plantaardige en dierlijke oliën. De vier grootste internationale inspectiebedrijven hebben binnen de Benelux op 
het gebied van veiligheid hun krachten gebundeld onder de naam “Safety Platform Cargo Surveyors” of “SPCS”. 
De deelnemers aan dit platform zijn: 

• Inspectorate (Bureau Veritas) 
• Intertek 
• Saybolt  
• SGS 

 
Binnen het SPCS is een Technische Commissie actief bestaande uit minimaal 1 vertegenwoordiger van elke 
deelnemer met een ruime mate van operationele en veiligheidskundige borging en verantwoordelijkheden 
binnen de eigen onderneming. Tevens wordt de Technische Commissie ondersteund door een Management-
team, bestaande uit afgevaardigden van de directies van de deelnemers. Dit Management-team is betrokken bij 
beleidsvorming en het mede mogelijk maken van het SPCS. 
 
Deelnemende bedrijven hebben minimaal een VCA certificatieniveau, wat gericht is op de directe beheersing van 
Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op 
de VGM structuur, o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement. De deelnemende bedrijven zijn 
zelf, in dit kader, verantwoordelijk voor o.a.: 

• Risico-Inventarisaties en –Evaluaties;  
• Taak Risico Analyses; 
• Veiligheidsopleiding van werknemers, zowel Basis VCA als VOL-VCA; 
• Het op correcte wijze beheren van veiligheidspaspoorten; 
• Preventie van milieuverontreiniging; 
• Het op georganiseerde wijze effectief reageren in geval van noodsituaties; 
• Bedrijfsgezondheidszorg; 
• Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

 
Doelstelling 
Het SPCS vindt het essentieel dat iedereen, die bij het inspectieproces betrokken is, in de meest brede zin van 
het woord, aan het einde van de werkdag gezond en veilig thuiskomt. Zij doet er dan ook alles aan om als 
platform permanent dynamisch te blijven op het gebied van risicobeheersing. Het allerbelangrijkst is de 
investering in het meest waardevolle kapitaal, de werknemers. Natuurlijk is iedereen primair verantwoordelijk 
voor de eigen veiligheid, maar we willen daarbij als platform de nodige ondersteuning bieden. Onderdeel hiervan 
is het opstellen van richtlijnen en zienswijzen voor risicovolle taken binnen de inspectiebranche. Onderlinge 
afspraken worden hierin vastgelegd en gepubliceerd op de SPCS website. Het primaire doel is de gezondheids- en 
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veiligheidsrisico’s die werknemers lopen tijdens hun werk tot een minimum te beperken. Het SPCS geeft de 
verschillende mogelijkheden weer waarmee minimaal aan de wettelijke verplichtingen kan worden voldaan en 
wil daarmee richtinggevend, praktisch en toegankelijk opereren. Hierbij worden steeds de technische en 
wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten gevolgd.   
De leden van het SPCS hebben zich gecommitteerd aan het binnen hun eigen organisatie uitrollen van 
gepubliceerde richtlijnen en zienswijzen. 
 
Missie 
Het Safety Platform Cargo Surveyors streeft, samen met aan de inspectiebranche gerelateerde bedrijven, naar 
veilige werkomstandigheden voor surveyors die op schepen, in fabrieken en op terminals onafhankelijke 
inspecties verrichten, monsters nemen en andere aanverwante werkzaamheden uitvoeren, conform de 
nationale en internationale wetgeving. 
 
Het Safety Platform Cargo Surveyors wil daarnaast het centrale aanspreekpunt zijn waar het gaat om de 
bedrijfsgezondheid en -veiligheid van surveyors.  
 
Het Safety Platform Cargo Surveyors verspreidt informatie over veiligheidsincidenten, opdat procedures en 
richtlijnen voortdurend verbeterd kunnen worden en ten behoeve van een grotere bewustwording en 
verbetering van “veiligheidsgedrag”. Hiermee zorgt het Platform voor de structurele waarborging van de 
bedrijfsveiligheid van surveyors en hun omgeving. 
 
Beleidsverklaring 
Het Safety Platform Cargo Surveyors wil veilige werkomstandigheden bevorderen, in overeenstemming met 
nationale en internationale wetgeving, normering en standaarden, voor surveyors die op schepen en andere 
transportmiddelen, in fabrieken en op- en overslagterminals onafhankelijke inspecties verrichten, monsters 
nemen en aanverwante werkzaamheden uitvoeren. 
 
Het Safety Platform Cargo Surveyors wil op het gebied van veilige werkomstandigheden, en veilig gedrag van 
surveyors in algemene zin, een aanspreekpunt zijn voor derden. 
 
Het Safety Platform Cargo Surveyors stelt zich ten doel het onderzoeken en beschrijven van uniforme manieren 
van veilig werken door surveyors, in samenspraak en overleg met beheerders van terreinen, vervoerders en 
eigenaren van transportmiddelen en installaties. Door gestandaardiseerde, adequate en door de sector 
geaccepteerde veiligheidsregels wordt niet alleen de veiligheid in het algemeen gegarandeerd, maar ook de 
operationele efficiency bevorderd.  
 
Het Safety Platform Cargo Surveyors wil informatie over veiligheid en veiligheidsincidenten verspreiden en 
benutten om gezamenlijk te streven naar de continue verbetering van richtlijnen, situaties, bewustwording en 
gedrag. 


