Solution Note
BRZO1-plicht
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BRZO: Besluit Risico’s
zware ongevallen
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Vergelijking verplichtingen PBZ2 - en VR -bedrijven

2

Versatec ondersteunt BRZO-bedrijven bij het voldoen aan hun BRZO-verplichtingen.
Dit kan variëren van o.a. het opstellen, invoeren of herzien van het preventiebeleid,
het veiligheidsbeheersysteem of het interne noodplan tot het opstellen of herzien van
het gehele veiligheidsrapport (zie voor een totaaloverzicht van alle mogelijke BRZOverplichtingen navolgende tabel).
BRZO-verplichtingen

PBZO–plicht
(lagedrempelinrichting)

VR–plicht
(hogedrempelinrichting)

Maatregelen (preventief en
repressief)

X

X

Preventiebeleid zware
ongevallen (PBZO)

X

X

Veiligheidsbeheerssysteem
(VBS)

X

X

Actuele stoffenlijst per
installatie

X

X

Kennisgeving/melding bij
verandering

X

X
X

Intern noodplan

X

Informatie-uitwisseling
(indien dominobedrijf)

X

Bijgewerkte stoffenlijst voor
een ieder te raadplegen

X

BRZO-ondersteuning
Versatec kan bedrijven op een aantal manieren ondersteunen:
1.

Het vaststellen van de BRZO-plicht (PBZO/VR).

2.

Het implementeren en volledig beschrijven van alle verplichte onderdelen die in
het BRZO worden vermeld: preventiebeleid, veiligheidsbeheerssysteem, interne
noodplan en (bij VR-plicht) het veiligheidsrapport conform alle eisen die vermeld
worden in de nieuwe Seveso (III) richtlijn.

3.

Het jaarlijks doorvoeren van wijzigingen in het bestaande VR of het 5-jaarlijks
actualiseren van het bestaande VR (dit houdt bijvoorbeeld ook in het voldoen
aan de wijzigingen als gevolg van de nieuwe Seveso (III) richtlijn).

4.

Het herzien van het preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem.
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VR: veiligheidsrapport. De
VR-plicht vloeit eveneens
voort uit het BRZO en geldt
voor bedrijven die vallen
onder de definitie van
"hogedrempelinrichting".
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Veiligheidsrapport (inclusief
kwantitatieve risicoanalyses)

Versatec Energy B.V.

PBZO: preventiebeleid
zware ongevallen. De
PBZO-plicht vloeit voort uit
het BRZO en geldt voor
bedrijven die vallen onder
de definitie van
"lagedrempelinrichting".
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VERORDENING (EG) Nr.
1272/2008 VAN HET
EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD
van 16 december 2008
betreffende de indeling,
etikettering en verpakking
van stoffen en mengsels tot
wijziging en intrekking van de
Richtlijnen 67/548/EEG en
1999/45/EG en tot wijziging
van Verordening (EG)
nr. 1907/2006.
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Seveso III-richtlijn (Richtlijn
2012/18/EU van juli 2012
betreffende de beheersing
van de gevaren van zware
ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen zijn
betrokken)

5.

Het minimaal 3-jaarlijks evalueren en zo nodig wijzigen van het interne noodplan.

Versatec ondersteunt bedrijven bij het voldoen aan de BRZO-verplichtingen op zo een
manier dat:
• zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige
documentatie/beschrijvingen en reeds in werking zijnde systemen in het bedrijf.
• nieuw op te stellen documentatie zo wordt vormgegeven dat deze:
o eenvoudig te herzien is en
o zo mogelijk ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt.

Let Our Expertise
Power Your Project
Check our Product
Information Sheets for ARIE,
Explosierisico’s, BowTies,
HAZIDS, HAZOPs and
more.

Fasen in de BRZO-ondersteuning
1.

Identificatiefase (vaststelling van de (soort) BRZO-plicht): in deze fase wordt
vastgesteld of er sprake is van een BRZO-plicht en indien dit zo is, wordt bepaald
3
of het gaat om de VR-plicht of slechts de PBZO-plicht. Aan de hand van de CLP indeling worden gevaarlijke stoffen geclassificeerd en getoetst aan de
3.
drempelwaarden van de nieuwe Seveso (Seveso III) -richtlijn

2.

Inventarisatiefase:
a. In kaart brengen van de ontbrekende onderdelen die aanwezig dienen te zijn
om aan de BRZO-plicht te voldoen.
b. In kaart brengen van de verouderde onderdelen die herzien dienen te worden
om aan de BRZO-plicht te voldoen.
c. In kaart brengen van de behoefte van en de mogelijkheden in het bedrijf om
verplichte BRZO-onderdelen te gebruiken ten behoeve van bepaalde
bedrijfsprocessen.
d. In kaart brengen van de wensen van het bedrijf om informatie op een
bepaalde wijze te presenteren.

3.

Afstemmingsfase: overleg met het bevoegd gezag waarin wordt
gecommuniceerd wat de resultaten van de inventarisatiefase zijn. Gewenste
uitkomst: overeenstemming tussen het bedrijf en het bevoegd gezag ten aanzien
van de te produceren en/of wijzigen BRZO-onderdelen en de vorm daarvan.

4.

Uitvoeringsfase: opstellen en/of wijzigen van de betrokken BRZO-onderdelen
overeenkomstig de afgesproken behoeften en wensen van het bedrijf en
conform wat met het bevoegd gezag is overeengekomen.

5.

Evaluatiefase:
a. De BRZO-producten worden gereed gemaakt – ten behoeve van beoordeling
door het bevoegd gezag - nadat deze met de klant zijn besproken.
b. De BRZO-producten worden door het bevoegd gezag beoordeeld.

6.

Finalisatiefase: de BRZO-producten worden definitief gemaakt naar aanleiding
van de beoordeling door de overheid.
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