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Brzo 2015 artikel 7 lid 6 
De exploitant draagt zorg voor de correcte 
uitvoering van het preventiebeleid voor zware 
ongevallen. Het preventiebeleid voor zware 
ongevallen wordt uitgevoerd met een 
veiligheidsbeheerssysteem dat voldoet aan de 
elementen, genoemd in bijlage III bij de richtlijn, 
en met passende middelen en structuren die 
evenredig zijn aan de gevaren van zware 
ongevallen en de complexiteit van de 
organisatie of de activiteiten van de inrichting. 

Brzo’99 artikel 5 lid 3 

Ten einde het in het tweede lid bedoelde beleid te 

bepalen en uit te voeren, voert degene die een 

inrichting drijft, een veiligheidsbeheerssysteem in. In 

het veiligheidsbeheerssysteem komen de elementen, 

genoemd in bijlage II aan de orde. 

Seveso III, bijlage III 

Bij het door de exploitant uitgewerkte 

veiligheidsbeheerssysteem wordt rekening gehouden 

met onderstaande factoren: 

a) het veiligheidsbeheerssysteem dient afgestemd te 

zijn op de gevaren, de industriële 

werkzaamheden en de complexiteit van de 

organisatie in de inrichting en moet op de 

evaluatie van de risico's gebaseerd zijn; in het 

veiligheidsbeheerssysteem moet dat gedeelte van 

het algemene beheerssysteem zijn opgenomen 

waartoe de organisatorische structuur, de 

verantwoordelijkheden, de gebruiken, de 

procedures, de procedés en de hulpmiddelen 

welke het mogelijk maken het preventiebeleid 

voor zware ongevallen te bepalen en uit te 

voeren, behoren; 

Brzo’99 bijlage II 

In het veiligheidsbeheerssysteem, bedoeld in artikel 

5, derde lid, komen aan de orde: 

 

a) die onderdelen van het algemene 

beheerssysteem waartoe de organisatorische 

structuur, de verantwoordelijkheden, de 

gebruiken, de procedures, de procédés en de 

hulpmiddelen behoren welke het mogelijk maken 

het beleid ter voorkoming van zware ongevallen 

te bepalen en uit te voeren; 

b) de volgende punten komen aan de orde in het 

veiligheidsbeheerssysteem: 

 

i) de organisatie en het personeel - de taken en 

verantwoordelijkheden van het personeel dat 

op alle organisatorische niveaus bij het 

beheersen van de gevaren van zware 

ongevallen wordt betrokken, samen met de 

maatregelen die werden genomen om het 

bewustzijn te doen toenemen dat 

voortdurende verbetering nodig is. Het 

onderkennen van de behoeften aan opleiding 

van dit personeel en het organiseren van die 

opleiding. De deelneming van het personeel 

en eventueel van de (onder) aannemers die in 

de inrichting werken en die vanuit 

veiligheidsopzicht belangrijk zijn; 

b) de organisatie en de werknemers: de taken en 

verantwoordelijkheden van de werknemers die op 

alle organisatorische niveaus bij het beheersen 

van de risico’s van zware ongevallen zijn 

betrokken, het onderkennen van de behoeften 

aan opleiding van die werknemers, de organisatie 

van die opleiding en de deelname daaraan door 

de werknemers en de in de inrichting werkzame 

werknemers van aannemers en onderaannemers; 

ii) de identificatie en beoordeling van de gevaren 

van zware ongevallen — aanneming en 

toepassing van procedures voor de 

systematische identificatie van de gevaren van 

zware ongevallen die zich bij normale of 

abnormale werking kunnen voordoen, in 

voorkomend geval met inbegrip van in 

onderaanneming verrichte activiteiten, alsook 

de beoordeling van de waarschijnlijkheid en 

de ernst van die ongevallen; 

 

c) de identificatie van de gevaren en de beoordeling 

van de risico's van zware ongevallen: de 

vaststelling en de toepassing van procedures 

voor de systematische identificatie van de 

ongewenste gebeurtenissen die tot zware 

ongevallen kunnen leiden die zich bij normale en 

abnormale werking kunnen voordoen en de 

beoordeling van de kans op en de omvang van 

die ongevallen; 



Rrzo, artikel 5 (procedures voor de identificatie van 

de gevaren van zware ongevallen) 
1. De procedures voor de systematische identificatie 
van de gevaren van zware ongevallen, bedoeld in 
bijlage III, onderdeel b, onder ii, bij de richtlijn hebben 
in ieder geval betrekking op: 

a. het verrichten van systematisch onderzoek 
naar de aan een installatie verbonden 
risico’s van een zwaar ongeval tijdens het 
ontwerp, de bouw, het gebruik en het 
onderhoud van de installatie, alsmede bij 
voorgenomen wijzigingen daarvan; 

b. de criteria voor het bepalen van de methode 
voor het onderzoek, bedoeld in onderdeel a; 

c. de methode voor de beoordeling van de 
risico’s van zware ongevallen. 

2. De onderzoeksmethode, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel b, is afgestemd op de fasen, bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel a. 
3. De methode, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, 
is geschikt om vast te stellen welke maatregelen 
nodig zijn ter voorkoming van zware ongevallen of ter 
beperking van de gevolgen daarvan. 

 

Rrzo’99 artikel 3 

1 De procedures voor de systematische identificatie 
van de ongewenste gebeurtenissen en de 
beoordeling van de risico’s van zware ongevallen als 
bedoeld in bijlage II, onder c, bij het besluit hebben 
betrekking op: 

a. het verrichten van systematisch onderzoek 
naar de aan een installatie verbonden 
risico’s van een zwaar ongeval tijdens het 
ontwerp, de bouw, het gebruik en het 
onderhoud van de installatie, alsmede bij 
voorgenomen wijzigingen daarvan; 

b. de criteria voor het bepalen van de methode 
voor het onder a bedoelde onderzoek; 

c. de methode voor de beoordeling van de 
risico’s van zware ongevallen. 

2 De in het eerste lid, onder b, bedoelde 
onderzoeksmethode is afgestemd op de in dat lid, 
onder a, bedoelde fasen. 
3 De methode bedoeld in het eerste lid, onder c, is 
geschikt om vast te stellen welke maatregelen nodig 
zijn ter voorkoming van zware ongevallen of ter 
beperking van de gevolgen daarvan.  
 

(Vervolg Seveso III bijlage III) 

 

iii) de controle op de exploitatie — aanneming en 

toepassing van procedures en instructies voor 

veilige werking, ook met betrekking tot het 

onderhoud, van de installatie, de processen en 

de apparatuur, en voor het alarmbeheer en 

tijdelijke onderbrekingen; rekening houdend 

met de beschikbare informatie betreffende 

beste praktijken op het vlak van monitoring 

en controle met het oog op de vermindering 

van het risico op systeemfalen; beheer en 

controle van de risico's die samenhangen met 

verouderende apparatuur die geïnstalleerd is 

in de inrichting en corrosie; inventarisatie van 

de apparatuur in de inrichting, strategie en 

methodologie voor het houden van toezicht 

op en de controle van de staat van de 

apparatuur; passende follow-upmaatregelen 

en noodzakelijke tegenmaatregelen; 

 

(Vervolg Brzo’99 bijlage II) 

 

d) de beheersing van de uitvoering: de vaststelling 

en de toepassing van procedures en instructies 

voor de beheersing van de veiligheid van de 

bedrijfsvoering, met inbegrip van het onderhoud 

van de installaties en de tijdelijke onderbrekingen; 

iv) de wijze waarop wordt gehandeld bij 

wijzigingen  aanneming en toepassing van 

procedures voor de planning van wijzigingen 

aan bestaande installaties of opslagplaatsen, 

dan wel voor het ontwerpen van een nieuw 

procedé of een nieuwe installatie of 

opslagplaats; 

 

e) de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen: 

de vaststelling en de toepassing van procedures 

voor de planning van wijzigingen met betrekking 

tot de inrichting of onderdelen daarvan dan wel 

met betrekking tot het ontwerpen van een nieuw 

procédé; 

v) de planning voor noodsituaties — aanneming 

en toepassing van procedures om door een 

systematische analyse de voorzienbare 

noodsituaties te onderkennen en om de 

noodplannen voor dergelijke noodsituaties uit 

te werken, te beproeven en te toetsen, en om 

specifieke opleiding voor het betrokken 

personeel te verzorgen. Dergelijke opleiding 

wordt gegeven aan al het personeel dat in de 

installatie werkt, inclusief eventuele 

onderaannemers; 

f) de planning voor noodsituaties: de vaststelling en 

de toepassing van procedures voor de 

systematische identificatie van noodsituaties 

alsmede voor het uitvoeren, beoefenen en 

toetsen van de noodplannen en de daartoe 

strekkende opleiding van de betrokken 

werknemers. De opleiding geldt voor de 

werknemers van de inrichting, met inbegrip van 

de in de inrichting werkzame werknemers van 

aannemers en onderaannemers; 



(Vervolg Seveso III bijlage III) 

 

vi) het toezicht op de prestaties — aanneming en 

toepassing van procedures voor een 

permanente beoordeling van de inachtneming 

van de doelstellingen die door de exploitant 

zijn bepaald als onderdeel van het 

preventiebeleid voor zware ongevallen en van 

het veiligheidsbeheerssysteem, en invoering 

van regelingen voor onderzoek en correctie 

bij niet-inachtneming. Tot deze procedures 

moet behoren het systeem voor de melding 

van zware ongevallen of bijna-ongevallen, 

met name die waarbij de beschermende 

maatregelen hebben gefaald, alsook het 

onderzoek daarnaar en de follow-up, een en 

ander op basis van de ervaringen uit het 

verleden. Tot de procedures kunnen ook 

prestatie-indicatoren behoren zoals 

veiligheidsprestatie-indicatoren (safety 

performance indicators, SPIs) en/of andere 

relevante indicatoren; 

 

(Vervolg Brzo’99 bijlage II) 

 

g) het toezicht op de prestaties: de vaststelling en de 

toepassing van procedures voor de permanente 

beoordeling van de inachtneming van de 

doelstellingen van het beleid ter voorkoming van 

zware ongevallen en van het 

veiligheidsbeheerssysteem, alsmede de invoering 

van regelingen voor onderzoek en correctie bij het 

niet in acht nemen daarvan. Tot deze procedures 

behoren het systeem voor de melding van zware 

ongevallen en bijna-ongevallen, met name die 

waarbij de beschermende maatregelen hebben 

gefaald, het onderzoek daarnaar en de nazorg, 

een en ander op grond van de ervaringen uit het 

verleden 

vii) controle en analyse — aanneming en 

toepassing van procedures om het 

preventiebeleid voor zware ongevallen en de 

doeltreffendheid en de deugdelijkheid van het 

veiligheidsbeheerssysteem systematisch 

periodiek te beoordelen. De met documenten 

gestaafde analyse door de directie van de 

resultaten van het gevoerde beleid, van het 

veiligheidsbeheerssysteem en van de 

bijwerking daarvan, inclusief het overwegen 

en opnemen van noodzakelijke wijzigingen 

die door de controle en analyse aangegeven 

worden 

 

h) audits en beoordeling: de vaststelling en de 

toepassing van procedures voor de 

systematische periodieke evaluatie van het beleid 

ter voorkoming van zware ongevallen en van de 

doeltreffendheid en de deugdelijkheid van het 

veiligheidsbeheerssysteem alsmede voor de met 

documenten gestaafde analyse door de directie 

van de resultaten van het gevoerde beleid, van 

het veiligheidsbeheerssysteem en van de 

actualisering daarvan. 

 


