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Het is een lang gekoesterde wens van het Brzo-bedrijfsleven 

blijkt dat de spelregels zoals de LOPA methodiek deze 

van de veiligheid van werknemers is dat een gestandaar-

 

 

BrzoIII,

Wat zijn voldoende maatregelen?

ongevalsonderzoek blijkt zelden dat extra maatregelen 

I  René van Dort is specialist procesveiligheid bij het Inspectiebreed Kenniscentrum van de Inspectie SZW en betrokken bij de 
verkenning van de NRM. De auteur heeft dit artikel op persoonlijke titel geschreven.

II  Safety Solutions Consultants, Chris Pietersen procesveiligheid consultant van SSC, heeft de verkenning van de NRM uitgevoerd.
III  Brzo bedrijven zijn bedrijven die vallen onder de strekking van het “Besluit risico’s zware ongevallen 2015” (Brzo 2015).  

Deze bedrijven hebben grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen op de inrichting. Het Brzo bepaalt dat de exploitant alle nodige 
maatregelen neemt om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen te beperken. Een risiconorm wordt niet aangereikt met 
het Brzo.

voldoende maatregelen of “alle maatregelen” zoals 

volgens de Arbeidsomstandighedenwetgeving ook dienen 
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Risiconormen in andere sectoren

 



-

 

er voor arbeidsveiligheid met betrekking tot het onge-

Voortdurende discussie

hierover leidt ertoe dat bedrijven eigen afwegingen 

enkel toegestaan binnen de randvoorwaarden van de 

Voorstel voor verkenning van de NRM

is het wenselijk dat elke werknemer zijn of haar arbeid 

De onderzoeksopdracht was als volgt:

en beginselen van de Arbowetgeving en stand van de 

Reikwijdte verkenning NRM

 



 

 

grotere Brzo bedrijven met een Amerikaanse moeder-

de LOPA rekenregels werden toegepast en welke norm 

LOPA
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Conclusie;

Oplossingen bedenken voor deze randvoorwaarden was 

IV  De stand van de techniek laat zich omschrijven als die maatregelen die door vakdeskundigen in brede kring worden aanvaard als 
toepasbaar in de praktijk.

risico methodiek



worden genoopt tot hoge investeringen om te voldoen 

worden vastgesteld wat de gevolgen zijn van het stellen 

 

Randvoorwaarden bij het opstellen van NRM uitge-

Aangezien het niet redelijk is bedrijven te vragen plotsklaps 
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vol doende kennis en ervaring aanwezig moet zijn om 

gezien als een belangrijke stap naar het krijgen van 

voordelen zien

 

 

 

“Veiligheid Voorop” geambieerde keten verant woor de-

een streepje voor krijgen op bedrijven die niet meedoen 

 



gestandaardiseerde en transparante methode waarmee 

zorg of mogelijkheden ontstaan om af te wijken van een 

Duiding gelijkwaardigheid gezien vanuit de Arbeids-

omstandighedenwet

maatregelen zoals beveiligingen voorgaan boven 

zond heid en veiligheid van de werknemers minimaal 



techniek”

nodig zijn?

op mag treden en dat ondanks een lage kans op het 

worden?

Redelijkheid

redelijkheid is van toepassing voor die bedrijven die de 

pa lingen van de Arbowetgeving en de diverse waren wet-

dat de investering afgeraden wordt wanneer de kosten 

wordt is het voorstelbaar dat elk bedrijf volgens dezelfde 

 



Geen opschortende werking voor de stand van de 

techniek

drijven geen vrijbrief om alvast voor te sorteren op een 

niet worden ge-

dat enkele bedrijven een beroep doen op een nog niet 

Samenloop met andere toezichthouders²¹

waar het de Arbeidsomstandighedenwet de werknemer 

veilig heid en Brzo

Figuur 2  De samenloop van de NRM met de Brzo toezichthouders



Zijn er verschillen in veiligheidsniveau te verwachten?

leiden als deze wordt toegepast op “stand van de weten -

 

zal moeten worden vastgesteld wat de gevolgen zijn van 
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