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Veiligheid

Voor veel chemiebedrijven is het 
naleven van het Besluit Risico’s 

Zware Ongevallen (BRZO) nog 
steeds complexe materie. Daarom 
adviseert de VNCI haar leden, en 

ook alle andere (BRZO-)bedrijven, 
om de mensen die in het bedrijf 

het meest bij het BRZO betrokken 
zijn op cursus te sturen. 

Tekst: Erik te Roller

CURSUS HELPT BEDRIJVEN 
BRZO TE DOORGRONDEN

CChorda is een van de 
cursusbureaus waarover 
de deelnemers aan de 
cursus ‘Coördineren 
BRZO binnen bedrijven’ 

met waardering spreken (zie kader). 
Volgens directeur Cor Neeft hebben 
veel van de ruim vierhonderd BRZO-
bedrijven in Nederland moeite de 
vertaalslag te maken van de regel-
geving naar de praktijk. “Het BRZO 
vraagt alleen dat je alle maatregelen 
neemt die noodzakelijk zijn om de 
risico’s binnen de perken te houden 
en dat je kunt aantonen dat je dat 
ook werkelijk gedaan hebt. Dat 
klinkt eenvoudig, maar dat is het 
niet, want wat zijn alle maatregelen 

NUTTIG VOOR ALLE 
BETROKKENEN

e

en wanneer weet je of je genoeg 
maatregelen hebt genomen? Alle 
maatregelen staan zeker niet in de 
vergunning, maar ze zijn wel nodig 
om een zwaar ongeval te voorko-
men. Als bedrijf moet je dus zelf de 
risico’s in kaart brengen en pas-
sende maatregelen nemen om die 
risico’s te beheersen. Voor veel 
bedrijven is en blijft dat lastig.”
In 2006 begon Chorda BRZO-cur-
sussen te geven aan inspecteurs 
van de overheid. Al gauw kwam de 
VNCI met de vraag of ook mensen 
van chemiebedrijven daaraan moch-
ten deelnemen. De overheid wilde 
echter niet dat de inspecteurs in 
dezelfde cursus zouden zitten met 
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mensen van een bedrijf waar ze bij 
wijze van spreken een week later 
zouden moeten inspecteren. Wel 
kon de inhoud van de cursus 
gebruikt worden. Zo gingen in 2010 
de cursussen voor de industrie van 
start, waaronder de driedaagse 
cursus ‘Coördineren BRZO binnen 
bedrijven’ voor onder meer veilig-
heidskundigen en leden van de staf 
veiligheid, gezondheid, milieu en 
kwaliteit. “In die cursus leer je bij-
voorbeeld hoe je een veiligheidsbe-
heerssysteem kunt invullen en wat 
je rol is als coördinator bij het uit-
voeren van risicoanalyses en het 
nemen van maatregelen”, licht 
Neeft toe. “Op een gegeven moment 
vroegen de cursisten of ook de 
managers niet enigszins vertrouwd 
met het BRZO-verhaal gemaakt 
konden worden. Dat heeft geleid tot 
de Masterclass BRZO, waarmee we 
in 2012 zijn begonnen.”
In alle cursussen komen ook de 
laatste veranderingen in de BRZO-
regelgeving aan bod, zoals wijzigin-
gen in het stoffenmanagement die 
van belang zijn en de vernieuwde 
PGS 6-richtlijn, met alle eisen die 
aan BRZO-bedrijven gesteld wor-
den.

Voer voor discussie
Neeft erkent dat wat in het BRZO 
staat voer voor discussie is. “Als je 
alles doet om het risico te minimali-
seren, ga je dan uit van één ernstig 
incident per honderd jaar of per 
tienduizend jaar? Of moet je alle 
denkbare maatregelen hebben 
genomen? Waar je van uit moet 
gaan, schrijft de wet niet voor. Uit-
eindelijk draait het echter om de 
effectiviteit van de maatregelen. Zijn 
deze voldoende en zeker ingevoerd? 
Juist dat verbindt de cursussen voor 
de inspecteurs met die voor de 
bedrijven.” 
De chemiesector loopt met deel-

name aan alle cursussen voorop. 
“De grote massa moet nog komen. 
Ik heb nog niet de helft van alle 
BRZO-bedrijven, wat veel breder 
gaat dan alleen de chemiesector, 
binnen de cursus gehad”, aldus 
Neeft. Hij schetst het belang daar-
van: “In de loop van de jaren zijn er 
talloze maatregelen genomen. Toch 
vinden bij BRZO-bedrijven elk jaar 
nog zo’n twintig incidenten plaats. 
Er is dus zeker ruimte voor verbete-
ring.” 
Tot slot signaleert hij dat het 
bevoegd gezag zeer actief werkt aan 
het opkrikken van het kennispeil 
van de inspecteurs. Alle inspec-
teurs dienen hbo-competenties te 
overleggen met betrekking tot che-
mie, proces- en chemische techno-
logie. “Wat ligt er meer voor de 
hand dan dat ook de bedrijven zor-
gen dat hun BRZO-kennis aan de 
maat is?” p

DEELNEMERS 
ZIJN POSITIEF
Franck Hoogelander, plantmanager 
van Caldic Nederland in Amsterdam en 
Roosendaal, heeft samen met HSE-
manager Arno Anthonissen drie cur-
sussen van Chorda gevolgd: de Basis-
cursus, ‘Coördineren BRZO binnen 
bedrijven’ en ‘Auditen op VBS-elemen-
ten’. “Als plantmanager van een BRZO-
bedrijf (PBZO-plichtig – red.) wil ik de 
vragen van inspecteurs op hun niveau 
kunnen beantwoorden”, verklaart 
Hoogelander. “Door de cursus weet ik 
precies waar ze het over hebben en 
welke vragen ik van hen kan verwach-
ten. Belangrijk is ook dat wij kunnen 
aantonen dat we doen wat we hebben 
opgeschreven. Ik heb deze cursussen 
overigens niet alleen vanwege de 
inspecties gevolgd, maar ook omdat ik 
zelf wil dat de mensen veilig bij Caldic 
kunnen werken, dat het bedrijf veilig is 
voor zijn omgeving en het milieu 
gespaard blijft.”
Ton van Heemskerk, director EHS van 
Hexion, stuurt collega’s naar onder 
meer de masterclasses van Chorda. 
“Het is efficiënter en beter als de col-
lega’s, die wat dichter op de fabrieken 
zitten, er zelf aan deelnemen. Onze 
coördinator externe veiligheid bijvoor-
beeld heeft kennis kunnen nemen van 
de veranderingen in het BRZO als 
gevolg van de Seveso-III-richtlijn, die 
van invloed zijn op de risicocontouren 
rondom onze installaties. Verder heeft 
onze sitemanager deelgenomen aan 
een masterclass over crisismanage-
ment. De masterclasses zijn voor 
Hexion heel nuttig.”
Alex van Nieuwenhoven was in 2015 
ploegbaas bij Trespa en had een aantal 
veiligheidskundige taken. Een jaar 
geleden nam hij deel aan de cursus 
BRZO 2015 om zijn kennis van de wet- 
en regelgeving bij te spijkeren. Hij vond 
het heel nuttig om kennis te nemen van 
nieuwe regels als gevolg van de imple-
mentatie van de Europese Seveso-III-
richtlijn in het BRZO en het opzetten 
van een veiligheidsmanagement-
systeem. “Ik heb dat later in mijn werk 
goed kunnen gebruiken”, aldus Van 
Nieuwenhoven, die inmiddels bij een 
ander bedrijf werkt.

‘ Ik kon de kennis over 
nieuwe regels goed 
gebruiken in mijn werk’

CURSUS ‘COÖRDINEREN 
BRZO BINNEN BEDRIJVEN’
De volgende cursus ‘Coördine-
ren BRZO binnen bedrijven’ 
vindt plaats op 16, 23 en 30 
maart 2017 in Utrecht. De drie-
daagse cursus, die ondersteund 
wordt door de VNCI, geeft een 
helder overzicht van de wet- en 
regelgeving rond de externe 
veiligheid en de wijze waarop 
bedrijven hier vorm en inhoud 
aan kunnen geven. 
Aanmelden en meer informatie: 
www.phov.nl/cursussen/coordi-
neren-brzo.html


