Brzo-inspectie

In Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder
het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo),
omdat zij met grote hoeveelheden gevaarlijke
stoffen werken. Deze bedrijven moeten
specifieke maatregelen nemen om de risico’s
van zware ongevallen voor de werknemers, de
omwonenden en het milieu te beperken. Want als
er bij deze bedrijven iets mis gaat, kan de impact
voor werknemers en omgeving enorm zijn.

Brzo-bedrijven worden jaarlijks geïnspecteerd op naleving van
de Brzo-wetgeving. Het Brzo-inspectieteam bestaat uit inspecteurs
van de volgende – in de wet aangewezen – organisaties:
•	In opdracht van gemeenten of provincies controleren Regionale
Uitvoeringsdiensten (RUD’s) op milieuaspecten en externe veiligheid.
•	De Inspectie SZW inspecteert vanuit het oogpunt van de
werknemersveiligheid.
•	De Veiligheidsregio controleert op brandveiligheid en rampenbestrijding.
Zij opereren vanuit één inspectieteam, ieder vanuit eigen expertise en
eigen aandachtsgebieden op basis van specifieke wet- en regelgeving
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Arbeidsomstandigheden
wet en de Wet veiligheidsregio’s). Rijkswaterstaat of een waterschap
is bij een inspectie betrokken als er kans is op verontreiniging
van oppervlaktewater.

Wat betekent een Brzo-inspectie
voor een bedrijf?

Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de ontploffing
en daaropvolgende brand bij CP Kelco in Nijmegen
(2009), waarbij een werknemer van het bedrijf om
het leven kwam. Of de brand bij Chemie-Pack in het
haven- en industriegebied Moerdijk (2011), waarbij grote
hoeveelheden chemische stoffen vrij kwamen. De brand
leverde in de nabije omgeving milieuschade, onrust en
gezondheidsklachten op. In beide gevallen werd vrijwel
het gehele bedrijf verwoest en niet meer opgebouwd.
Net zoals ieder bedrijf is ook een Brzo-bedrijf zelf
verantwoordelijk voor het naleven van wet- en
regelgeving op het gebied van veiligheid. Dat betekent
dat een dergelijk bedrijf in de eerste plaats moet weten
welke risico’s de werknemers en de omgeving lopen.
Vervolgens dient het bedrijf de risico’s weg te nemen
of zoveel mogelijk te beperken door maatregelen te
nemen. Maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld een
veiligheidsbeheerssysteem, technische beveiligingen of
een bedrijfsbrandweer.

Tijdens een Brzo-inspectie controleren toezichthouders of het
bedrijf een veiligheidsbeheerssysteem heeft dat toegesneden is
op de aanwezige risico’s. De inspecteurs toetsen niet alleen of het
systeem goed is beschreven, ze kijken ook of het in concrete situaties
werkt. Zo’n inspectie is omvangrijk, beslaat meestal meerdere
dagen en vraagt grote betrokkenheid van een bedrijf. Zowel tijdens
de voorbereiding als bij de uitvoering.

Rol Inspectie SZW
In Nederlandse bedrijven hebben nog te veel werknemers te maken
met – soms ernstige – arbeidsrisico’s. De wet is duidelijk op dit
punt: het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen
voor veilig werk en een gezonde werkomgeving. De Inspectie SZW
richt zich daarbij vooral op de arbeidsrisico’s voor de werknemer.
Denk bijvoorbeeld aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen, het
ontstaan van explosiegevaar of het bezwijken van drukapparatuur.
Met mogelijk (zeer) ernstig letsel of dodelijke afloop als gevolg.
De Inspectie SZW heeft verschillende handhavingsinstrumenten.
De inzet is afhankelijk van de aard van de overtreding. Veelal start
de handhaving in de vorm van een eis tot naleving van de wet. Als er
sprake is van direct ernstig gevaar voor personen, kan een inspec
teur het werk ook stilleggen tot het gevaar is weggenomen. Verder
heeft de Inspectie SZW de mogelijkheid om bestuursrechtelijk
(bestuursdwang, last onder dwangsom of boeterapport) en via het
strafrecht (proces-verbaal) te handhaven.
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stap 1 Meerjarig inspectieplan
Inspecties zijn steekproeven en
inspecteurs stellen vooraf voor
meerdere jaren vast op welke onder
werpen (zoals het veiligheidsbeheers
systeem, onderhoud, explosiegevaar)
in welk jaar gecontroleerd gaat worden.
De jaarlijkse inspecties worden door
toezichthouders gezamenlijk voorbereid
en uitgevoerd.
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Brzo-inspectieproces:
stap 2 Aankondiging inspectie
Een Brzo-bedrijf ontvangt voorafgaand
aan een inspectie een agenda met de
datum, de onderwerpen van de inspectie
en een voorstel voor de vertegenwoor
digers van het bedrijf die geïnterviewd
zullen worden.
Niet alle inspecties worden aangekon
digd bij een bedrijf. Het komt voor dat
een inspectieteam op een willekeurige
dag en tijdstip een inspectie uitvoert,
bijvoorbeeld ’s nachts of in het weekend
bij bedrijven die (semi)continu werken.
Onaangekondigd inspecteren geeft een
goed beeld van de normale bedrijfs
voering van een bedrijf.
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Tijdens een inspectie controleren de
toezichthoudende partijen gezamenlijk
of het bedrijf voldoende maatregelen
heeft getroffen om de risico’s van zware
ongevallen met gevaarlijke stoffen te
beperken. Het inspectieteam doet een
documentenstudie, houdt interviews
en onderzoekt de werkplek om te con
troleren of de praktijk en de benodigde
documenten in orde zijn en met elkaar
overeenstemmen. Zowel de organisa
torische en technische beheersmaat
regelen als de veiligheidscultuur van
een bedrijf komen hierbij aan de orde.

stap 4 Afronden inspectie

en gezamenlijk
inspectierapport
Bij de afsluiting van een inspectie
koppelt het inspectieteam op
hoofdlijnen terug wat tijdens
de inspectie is geconstateerd.
De gedetailleerde resultaten van
de inspectie worden in een rapport
vastgelegd. Bedrijven krijgen het
inspectierapport na de inspectie
toegestuurd.

stap 5

Samenvatting inspectie
rapport openbaar

Van iedere Brzo-inspectie wordt een
openbare samenvatting gemaakt en
gepubliceerd op de website brzoplus.nl.
Deze samenvatting geeft informatie
over de controles, de resultaten en de
overtredingen. Als er sprake is van een
overtreding, dan geeft de samenvatting
een indicatie van de ernst.

stap 6 Sancties bij overtreding
Als er een overtreding geconstateerd is,
treden de toezichthouders hiertegen op.
Sancties zijn er enerzijds op gericht
bedrijven die onveilig werken te bestraf
fen, anderzijds is het doel dat sancties
bedrijven bewegen verbeteringen in
te voeren. Bijvoorbeeld verbeteringen
in documenten van het veiligheids
beheerssysteem of technische en
organisatorische verbeteringen.

stap 7 Handhaving
Hoewel de toezichthoudende partijen
gezamenlijk inspecteren, leggen ze
afzonderlijk sancties op.
De toezichthouders hebben elk hun
eigen handhavingsbevoegdheden en
-verantwoordelijkheden op basis van
specifieke wet- en regelgeving. Er zijn
ook overtredingen die op meer vlakken
gevaar opleveren. Als een bedrijf bijvoor
beeld geen risicoanalyse uitvoert, kan
dit betekenen dat voor zowel de veilig
heid van de werknemers als het milieu
onvoldoende of onjuiste maatregelen
zijn getroffen. In zulke situaties bepalen
de toezichthouders in onderling overleg
wie de handhaving op zich neemt of dat
meer partijen gaan handhaven.

stap 8 Nacontrole
Bedrijven krijgen de gelegenheid
om binnen een bepaalde termijn
verbeteringen door te voeren om de
overtreding ongedaan te maken. Na
afloop van de gestelde termijn wordt
gecontroleerd of de eis in voldoende
mate is opgevolgd en de overtreding
ongedaan is gemaakt. Mocht de overtreding niet zijn opgeheven, dan gaan
inspecteurs over op de inzet van
zwaardere handhavingsinstrumenten.

Meer informatie over de Inspectie SZW
en het Brzo-inspectieproces:
http://www.inspectieszw.nl/brzo
http://brzoplus.nl/

