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STATUS VOORSTEL 
 

 Ter kennisname  Oriënterend   Besluitvormend 

BESLISPUNTEN 
 

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht kennis te nemen van: 

1. de landelijke Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2021,  
2. de conclusies uit het jaarverslag Brzo 2021 van de Brabantse veiligheidsregio’s.  

 

TOELICHTING 

 

Landelijke Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2021 
Het samenwerkingsprogramma BRZO+ produceert jaarlijks de ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven’ aan. 
De monitor geeft een beeld van hoe bedrijven het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015) naleven. Het geeft 
ook inzicht in hoeverre de Brzo-inspectiepartners aan hun toezichthoudende taken voldeden. Deze elfde monitor 
beschrijft op landelijk niveau de resultaten van de Brzo-inspecties die in 2021 zijn uitgevoerd.  
Het percentage bedrijven waar geen overtredingen zijn geconstateerd is met 2% licht gestegen ten opzichte van 
2020. Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden in de ernst van de overtredingen. 
 

Naleefgedrag landelijk en in Noord-Brabant 

Het aantal Brzo-bedrijven zonder overtredingen is landelijk 40% in 2021 en bleef daarmee nagenoeg gelijk aan het 
aantal in 2020 (38%). In Brabant was dit percentage in 2021 29% ten opzichte van 18% in 2020. Er is geen harde 
verklaring waarom het percentage bedrijven zonder een overtreding in Noord-Brabant lager ligt dan het gemiddelde 
van Nederland.  
 

Inspectielast in Noord-Brabant 

In Brabant zijn alle BRZO-bedrijven het afgelopen jaar geïnspecteerd. De veiligheidsregio is bij 100% van de 
inspecties aanwezig geweest. Hiermee voldoen we volledig aan de landelijk gestelde inspectielast.  
 

Impact Corona op wijze van Brzo-toezicht 

Ondanks de coronamaatregelen zijn ook in 2021 alle Brzo-inspecties uitgevoerd. Wel zijn de inspecties vanwege 
Corona sinds 2020 anders georganiseerd. Een deel van de inspecties vindt plaats via videobellen en een deel van de 
inspectie wordt op locatie uitgevoerd. Door de flexibele inzet van alle betrokkenen zijn de toezicht- en 
handhavingstaken op deze hoog risicovolle inrichtingen in deze bijzondere periode intact gebleven. 
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Jaarverslag Brzo 2021 Brabant 
Het Jaarverslag Brzo 2021 Brabant bevat de resultaten van de drie Brabantse veiligheidsregio’s samen, aangezien 
we werken met één gezamenlijk team van Brzo-inspecteurs. Deze voeren allen in en voor alle drie de 
veiligheidsregio’s werkzaamheden uit.   
 

Aantal Brzo-bedrijven Brabant 2021. 

Brabant-Noord heeft 5 hoge drempel bedrijven, Brabant-Zuidoost 8 en Midden- en West-Brabant 34. 

Brabant-Noord heeft 10 lage drempel bedrijven, Brabant-Zuidoost 5 en Midden- en West-Brabant 15. 

 

Inspectielast Brzo-toezicht  

Ondanks alle beperkingen zijn nagenoeg alle inspecties die gepland waren, zowel de aangekondigde als de 

onaangekondigde, uitgevoerd. Iedereen heeft extra inspanningen geleverd om het toezicht op de meest risicovolle 

industrie op een goede wijze in te vullen. 

Op 31 december 2021 waren er 77 Brzo-bedrijven in Brabant, waarvan er 73 zijn geïnspecteerd volgens het 

inspectieprogramma 2021. De bedrijven welke niet zijn geïnspecteerd hebben hiervoor een legitieme reden, namelijk 

dat het nieuwe bedrijven betreft waarvoor nog geen inspectie plaats heeft kunnen vinden.  

Voor Midden- en West-Brabant geldt dat er bij de 49 Brzo bedrijven int totaal 88 inspecties zijn uitgevoerd. Dit 

betreffen 46 periodieke inspecties BRZO en 42 onaangekondigde inspecties BRZO. Hiermee zijn alle BRZO-bedrijven 

in Midden- en West-Brabant minimaal éénmaal bezocht.  

Het aantal overtredingen in MWB betreft geen van allen een overtreding met onmiddellijk gevaar (cat.1). Zowel bij cat. 

2 Geen onmiddellijke dreiging, wel onvoldoende maatregelen getroffen, als bij cat. 3. Zeer geringe dreiging, lichtere 

tekortkomingen zien we een daling in het aantal overtredingen. 

De aard van de overtredingen neemt in 2020 en 2021 daarentegen toe op de elementen:  

-de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen,  

-de controle op de exploitatie en  

-de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.  

Dit valt te verklaren doordat er vanwege corona meer toezicht is gehouden op elementen welke op afstand 

geïnspecteerd kunnen worden.   

 

Aanwijsbeschikkingen art. 31 bedrijfsbrandweer 

De veiligheidsregio is bevoegd gezag voor de aanwijsbeschikking art. 31 bedrijfsbrandweer.  

Dit betekent dat wij zowel de aanwijzing verrichten als ook een toezichthoudende taak hebben op de naleving van de 

aanwijsbeschikking. Dit toezicht wordt separaat uitgevoerd van de Brzo-inspecties. Hierbij wordt gekeken naar alle 

onderdelen van de aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer, inclusief het bijwonen van een praktijkoefening.  

Van de 77 Brzo bedrijven in Brabant zijn er 12 bedrijven aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig, waarvan er 9 

gevestigd zijn in MWB. 

In 2021 zijn er 8 bedrijfsbrandweertrajecten afgerond, waarvan er 7 in MWB gelegen zijn.  

Op 31 december 2021 waren nog 24 aanwijstrajecten lopende. Hiervan zijn er 18 gelegen in MWB 

Er zijn 6 bedrijfsbrandweerinspecties gedaan in 2021. Hiervan zijn er 5 gelegen in MWB.  
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Incidenten en incidentonderzoek 

Ondanks dat Brzo-bedrijven structureel toezicht krijgen en een veiligheidsbeheersysteem hebben, kan het toch 

gebeuren dat er een incident plaatsvindt. Veelal zijn dit kleine incidenten die geen effecten hebben buiten de 

inrichting. Bij (potentieel) grotere incidenten kan door het inspectieteam besloten worden een incidentonderzoek uit te 

voeren.  

In 2021 is gewerkt aan twee incidentonderzoeken binnen MWB.  

Handhaving 

In 2021 is er 7 keer gehandhaafd door inspecteurs van de veiligheidsregio.  

Tevens zijn er door inspecteurs van de veiligheidsregio’s tientallen overtredingen geconstateerd waarbij de 

handhavingsactie is ingezet door bevoegd gezag Wabo of Inspectie SZW. Dit heeft te maken met de beperkte 

wettelijke bevoegdheden voor veiligheidsregio’s in het kader van Brzo. 

   

BIJGEVOEGD 
 
Bijlage 1: Aanbiedingsbrief BRZO+ van de ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2021’ 
Bijlage 2: Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2021 
 


