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Kernpunten BRZO

Aanwijzing op grond van hoeveelheden gevaarlijke stoffen

Het bedrijf treft alle maatregelen die nodig zijn om 
zware ongevallen te voorkomen en gevolgen voor 
mens en milieu te beperken

Het bedrijf moet de eigen risico’s kennen en 
documenteren (risico-inventarisatie, QRA, …)

Het bedrijf voert een veiligheidsbeheersysteem in

Bij veranderingen in bedrijfsprocessen zorgt het bedrijf 
voor het actueel houden van de documentatie en het 
veiligheidsbeheerssysteem



BRZO 2015 (concept)

Aanleiding: gewijzigde classificatie van gevaarlijke stoffen

Belangrijkste wijzigingen:

Veiligheidsprestatie-indicatoren

Routinematige én niet-routinematige inspecties

Verplichte nacontrole bij zware overtredingen

Openbaarheid inspectiegegevens



Resultaten Brzo-inspecties 2014 

Inspectiegegevens

Aantal geïnspecteerde bedrijven: 322

Aantal overtredingen: 553*

15 overtredingen met ernstige dreiging

www.brzoplus.nl: samenvattingen inspectieverslagen 
beschikbaar

* Cijfers tot 16 oktober 2014

http://www.brzoplus.nl/


Staat van de Veiligheid 2013

Overheid

Aantal geïnspecteerde bedrijven: 363

Totaal aantal overtredingen: 1097*

Meest ernstige overtredingen: 11

Veiligheid Voorop

LoPC: 1,3 – 1,6 per 100 medewerkers

Verzuimongevallen: 0,22 – 0,31 per 
100 medewerkers

Staat van de Veiligheid is niet echt een gezamenlijke 
rapportage.

Detailniveau van de overheidsinformatie verschilt met dat 
van Veiligheid Voorop.

Uitdaging voor de toekomst: een gezamenlijke rapportage op 
hoog detailniveau, waarmee benchmarking mogelijk is

* Inclusief resultaten themacontrole tankopslagbedrijven



Horizontaal toezicht

Essentie: 

bedrijf geeft invulling aan eigen verantwoordelijkheid en is 
transparant over resultaten.

Systeemtoezicht

Certificering

Self assessment tools

Ketenverantwoordelijkheid

Aansprakelijkheid



Certificering

Voor apparaten/installaties (verplicht) en voor systemen 
(vrijwillig)

Toezichtinstrument?

Relatie bedrijf – certificerende instelling is 
commercieel

Onvoldoende kwaliteit

Onvoldoende transparantie

Uitdaging voor de toekomst: kwalitatief goed en 
transparant certificatieproces



Self assessment tools

Inzicht voor bedrijf in eigen performance via SAQ

Benchmarking binnen de branche

Ondersteuning van toezicht, mits erover rapporteren 
aan de overheid

Uitdaging voor de toekomst: transparantie over de 
resultaten



Ketenverantwoordelijkheid

Mate waarin bedrijven en intermediairs verantwoordelijkheid 
(willen) dragen voor het handelen of nalaten van andere bedrijven 
in de keten waarin producten tot stand komen.

Downstream: herkomst steenkolen of palmolie (analogie 
arbeidsomstandigheden in kledingbranche)

Upstream: behandeling/bewerking (half)producten 
(Chemiepack/Odfjell)

Verantwoordelijkheid versus aansprakelijkheid

Uitdaging voor de toekomst: transparantie over de wijze waarop 
ketenverantwoordelijkheid wordt ingevuld en over de resultaten 
ervan



Aansprakelijkheid

Bij incidenten en bedrijfsbeëindiging (faillissementen)

Actueel: Chemiepack en Thermphos

Financiële zekerheid

(Verplichte) verzekering, bankgarantie, onderlinge 
waarborg

Advies Raad Leefomgeving en Infrastructuur

Uitdaging voor de toekomst: de samenleving verlangt 
eigen verantwoordelijkheid bedrijven, dit impliceert 
maatschappelijk verantwoord ondernemen


