
GOVERNANCE CODE “VEILIGHEID IN DE ENERGIENETTEN” (verkorte versie) 
In het kort verbinden alle ondertekenaars zich aan de volgende zaken: 

1. Permanente verbetering 
In deze Governance Code leggen de ondertekenaars de gezamenlijke uitgangspunten en 
kernwaarden vast op het gebied van veiligheid. De gemeenschappelijke uitgangspunten en 
kernwaarden worden op basis van deze Code vertaald in concrete afspraken en acties. Deze 
uitwerking wordt opgenomen in een afzonderlijke uitvoeringsagenda. Hoofddoelstelling is het 
terugdringen van veiligheidsrisico’s. 

2. Uitgangspunten en kernwaarden 
Uitgangspunten GVE 
De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze Governance Code zijn: 

1. Verbetering van de veiligheidscultuur in de gehele sector. 
2. Continue verbetering van de veiligheid bij werkzaamheden in de sector. 
3. Continue verbetering van de veiligheidsprestaties van energienetten. 
4. Uniformering en standaardisatie van instrumenten, regels, voorschriften en 

veiligheidsmiddelen voor een effectiever en doelmatiger veiligheidsbeleid in zowel de eigen 
organisatie als binnen de sector. 

5. Creëren van een level playing field doordat opdrachtgevers en opdrachtnemers zich 
committeren aan deze Code (voor iedereen gelden dezelfde regels). 

6. Gedurende de gehele levenscyclus van energienetten meewegen van de veiligheidscultuur 
en het veiligheidsgedrag bij de besluitvorming en de uitvoering. 

7. Monitoring van veiligheidsprestaties en melding van ongevallen en incidenten, te 
classificeren met gemeenschappelijke standaarden. 

8. Delen van informatie over veiligheid. 
9. Ontwikkeling van risicobeheerssystemen. 
10. Versterking van opleidings- en scholingsprogramma’s. 
11. Eenduidige weging van veiligheidscriteria bij aanbestedingen en gunningen. 

 
Kernwaarden uit de GVE 

- Verantwoordelijkheid 
- Leiderschap 
- Samenwerking 

3. Belangrijkste onderwerpen 
Hieronder 4 belangrijke onderwerpen waar algemene acties en maatregelen op geformuleerd zijn (te 
vinden in de originele GVE): 

1. Ketenbenadering: zorg dat partijen die in onze projecten participeren, in alle fasen actief 
betrokken worden bij de samenwerking op het gebied van veiligheid 

2. Standaardisering en uniformering: draag bij aan standaardisatie, uniformering en 
harmonisatie van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen en bespreek 
verschillen en knelpunten met andere ondertekenaars. 

3. Leren van elkaar: zorg voor een verdere ontwikkeling van netwerken op het gebied van 
veiligheid binnen de sector voor het uitwisselen van kennis en ervaring 

Jaaragenda GVE: 
De drie specifieke onderwerpen voor 2020 en de komende jaren zijn: 
1. Veiligheid in en aan de Sleuf: “Sleuf 2.0” (2020) 
2. Veiligheid in de werkvoorbereiding (zal in 2021 verder uitgewerkt worden) 
3. Film over hoe te gedragen in Veilige netten (voor een later stadium) 


