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De gehele aanpak zal worden toegelicht vanuit twee gezichtspunten:  

- Vanuit het oogpunt van de interne adviseur dhr. Fred de Graaf, Veco, die verantwoordelijk was voor het gehele 

project. In zijn presentatie zal de aandacht zal  zich richten op de aanleiding van dit project, de context waarin het 

project is uitgevoerd,. Ook aandacht voor de  verantwoordelijkheid die het BRZO met zich meebrengt voor 

bedrijven. 

- Vanuit een inhoudelijk toxicologisch oogpunt door de externe adviseur (toxicoloog) mevr. Jolanda Willems. 

Tijdens haar presentatie zal de aandacht liggen op de inhoudelijke onderbouwing van de aanpak. Er zal toelichting 

worden gegeven op de keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot de controlbanding methode, en modelmatige 

berekeningen. Daarnaast zullen inhoudelijke vraagstukken waar tijdens het traject tegenaan werd gelopen, worden 

gedeeld. 

 

 

BRZO bedrijven en zware ongevallen, Geen beproefde aanpak voorhanden    
Fred de Graaf 
 

In 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO-2015) van kracht geworden. Dit besluit is de 
Nederlandse implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn. Doelstelling is het voorkomen en 
beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe 
eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. In de Regeling risico's zware ongevallen 
(RRZO-2015) zijn nadere bepalingen opgenomen. 

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 te beperken. Want als er bij deze bedrijven iets mis gaat, 
kunnen de gevolgen voor werknemers, omgeving en milieu enorm zijn. 

Veco is zo’n BRZO bedrijf. Veco heeft de wettelijke verplichting om gevaren te identificeren en de 
bijbehorende risico’s op het gebied van zware ongevallen te beoordelen.  De verplichting richt zich 
niet alleen op milieu- en veiligheidsrisico’s maar ook op gezondheidskundige risico’s (intoxicaties).  

Om deze risico’s in kaart te brengen bleken er geen beproefde methode voorhanden.  Er volgde een 
zoektocht naar een praktische methodiek, die aansluit bij de huidige wet- en regelgeving en huidige 
werkwijzen binnen de organisatie 

In deze presentatie zal worden gedeeld hoe door Veco wordt omgegaan met de verplichtingen die 
voortkomen uit de BRZO wetgeving ten aanzien van zware ongevallen. Er zal worden stilgestaan bij 
de definitie van zware ongevallen. Vervolgens zal inzicht worden gegeven hoe risico’s op zware 
ongevallen zijn bepaald, zowel op de proceskant als op de inhoud:  



“Veco heeft een integrale aanpak ontwikkeld om stoffen te beoordelen op het vermogen om zware 
ongevallen te veroorzaken. Hierbij is gebruik gemaakt van controlbanding methoden. In deze 
prestatie zal inzicht worden gegeven op deze systematiek op hoofdlijnen.  

Het resultaat van het toepassen van deze methodiek  is dat het leidde tot onderbouwde gevaar 
identificatie en risico inschatting van zwaar ongeval. Hierdoor ontstond inzicht bij welke 
stoffen/situaties er nog een vervolgtraject (veiligheid studie) moet worden uitgevoerd, zoals wettelijk 
bepaald”. 

Samenwerking en co-creatie tussen interne en externe adviseurs is hierbij één van de succesfactoren 
geweest.  

Zware ongevallen door intoxicatie 
Jolanda Willems en Yvonne Jansma 
  
Welke stoffen bij Veco kunnen door intoxicatie een zwaar ongeval veroorzaken bij Veco en bij welke 

situaties? Dit was een deelvraag die voorlag vanuit het project “zware ongevallen bij Veco”, waarvoor 

zoals hierboven ook vermeld geen methode voorhanden was.  

In deze presentatie wordt ingegaan op de gekozen methodiek, de keuzes die hierbij zijn gemaakt, 

maar ook de dilemma’s waar we tegenaan liepen.  

Bij de aanpak zijn de volgende stappen doorlopen:  

Middels literatuur onderzoek en discussie is bepaald wat we wel en niet en een zwaar 

ongeval door blootstelling aan toxische stoffen beschouwen. Vervolgens is een 

controlbanding methode opgezet om een selectie te maken van stoffen die de potentie 

hebben om een zwaar ongeval te veroorzaken. Daarnaast is ook bepaald welke 

blootstellingsroute van belang is (dermaal, inhalatoir en/of oraal). Per relevante stof en 

blootstellingsroute is vervolgens een risico-inschatting gemaakt. Voor inhalatie is hierbij 

gebruik gemaakt van een model om inschattingen te kunnen maken van mogelijke 

blootstelling bij incidenten.  De resultaten van deze inschatting zijn vergeleken met 

interventiewaarden. De risico inschatting voor  dermale- en orale opname zijn uitgevoerd  

door middel van literatuuronderzoek.  

Behaalde resultaten van dit (deel)project:  
- Opzetten van methodiek om te komen tot de gevraagde inventarisatie 
- Beter inzicht in welke stoffen in welke situaties kunnen leiden tot een zwaar ongeval bij Veco 


