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Onderstaande tekst is de bijdrage vanuit het LEC BrandweerBRZO1 voor de “Staat van de Veiligheid 2019”.  
De gegevens zijn door de 6 Brzo veiligheidsregio samenwerkingsverbanden (op verzoek) aangeleverd bij het LEC 

BrandweerBRZO. 

 

“Voorbereiding op de rampenbestrijding” 

 

Context 

De Seveso-richtlijn stelt eisen aan bedrijven en aan de overheid op het gebied van de voorbereiding 

op zware ongevallen. In Nederland is de voorbereiding op ongevallen, branden en rampen op grond 

van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) een taak van de veiligheidsregio’s. Daartoe behoren het 
opstellen, op basis van de veiligheidsrapporten, van rampenbestrijdingsplannen voor de 

hogedrempelinrichtingen en het inspecteren van deze bedrijven.  

Verder kunnen op grond van artikel 31 van de Wvr Brzo-bedrijven, vervoersgebonden inrichtingen, 

spoorwegemplacementen en bepaalde bedrijven die onder de Kernenergiewet vallen worden 

aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig. Dit kan indien zij naar het oordeel van de veiligheidsregio 

in geval van brand of ongeval een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid vormen. Op basis van 

een beoordeling door de veiligheidsregio van de door het Brzo-bedrijf (op verzoek van de 

veiligheidsregio) aangeleverde gegevens, wordt bepaald of tot een bedrijfsbrandweeraanwijzing 

moet worden overgegaan. Hierbij zijn de blusvoorzieningen van het bedrijf, de capaciteit van de 

overheidsbrandweer en kenmerken van de omgeving om het bedrijf bepalend. De bedrijfsbrandweer 

moet bestaan uit mensen en middelen (waaronder vaak één of meerdere blusvoertuigen met 

bemensing) om de bedrijfsbrandweerscenario’s te kunnen bestrijden. Samenvattend is een 

bedrijfsbrandweer nodig als er sprake is van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid, er 

onvoldoende stationaire blus- en koelvoorzieningen aanwezig zijn en het verschil kan maken op het 

verloop van het scenario. 

 

Stand van zaken aanwijzingen bedrijfsbrandweer  

Het Landelijk Expertisecentrum (LEC) BrandweerBRZO heeft in opdracht van het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de 

bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven. Hierbij is gebruik gemaakt van de bedrijvenlijst 

van BRZO+ die ook de basis vormt voor de ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2019’.  
 

De status van de bedrijfsbrandweeraanwijzingen en –procedures is opgenomen in de onderstaande 

tabel. Voor 335 Brzo-bedrijven is een beoordeling uitgevoerd. Dit heeft geleid tot 95 aanwijzingen en 

241 besluiten dat er geen bedrijfsbrandweer nodig is. Van de aangewezen bedrijven is 91% een 

hogedrempelinrichting.  

Tijdens de momentopname (op 1 april 2020) zijn er 58 bedrijven waar een bedrijfsbrandweer 

procedure loopt of nog opgestart moet worden. Deels betreft dit nieuwe Brzo-bedrijven. De 

verantwoordelijke veiligheidsregio’s verwachten dat het overgrote deel van deze (lopende of nog te 

starten) procedures niet zal leiden tot een bedrijfsbrandweeraanwijzing. Over het algemeen 

proberen de veiligheidsregio’s via de omgevingsvergunning milieu te regelen dat stationaire 

(automatische) voorzieningen worden voorgeschreven. Dit heeft veelal de voorkeur boven personele 

                                                           
1 Het LEC BrandweerBRZO is een samenwerkingsverband tussen het Instituut Fysieke Veiligheid en de Veiligheidsregio 

Rotterdam Rijnmond.  Het LEC BrandweerBRZO ondersteunt, adviseert en vertegenwoordigt de 25 Veiligheidsregio's bij de 

uitvoering van Brzo-taken. Info: http://www.brandweerbrzo.nl 

https://www.ifv.nl/kennisplein/brandweerbrzo
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inzet van een bedrijfsbrandweer. Dit is in een aantal gevallen tevens de reden dat trajecten nog niet 

zijn afgerond.  

Bij geen van de bedrijven is sprake van acuut gevaar in verband met het nog ontbreken van de 

beoordeling of een bedrijfsbrandweer nodig is. Van slechts 7 bedrijven wordt verwacht dat de 

procedure tot een aanwijzing zal leiden. Elf bedrijven in de categorie ’overige bedrijven’ zijn geen 
Brzo-bedrijf meer waardoor geen bedrijfsbrandweertraject nodig is. 

 

 

Tabel 1: gegevens Staat van de Veiligheid 2019, stand van zaken 1 april 2020  

 Aantal bedrijven 

dat mogelijk in 

aanmerking komt 

voor een 

aanwijzing 

Aantal 

beoordeeld 

Aantal 

aangewezen 

bedrijven 

Bedrijven 

waar geen 

bedrijfsbrand-

weer nodig is 

Overige 

bedrijven (in 

behandeling / 

nog niet 

gestart) 

Hoge 

drempel-

inrichtingen 

261 (64%) 213 (82%) 86 (33%) 127 (49%) 482 (18%) 

 

Lage 

drempel-

inrichtingen 

144 (36%) 123 (85%) 9 (6%) 114 (79%) 213 (15%)  

 

Totaal 405 336 (83%) 95 (23%) 241 (60%) 69 (17%) 

 

 

Toezicht bedrijfsbrandweer 

De veiligheidsregio voert inspecties uit op de bedrijfsbrandweer en de organisatie daarvan door het 

bedrijf. De uitvoering hiervan kan plaatsvinden tijdens de reguliere Brzo-inspectie of door middel van 

zelfstandige bedrijfsbrandweerinspecties. Dit kunnen zowel aangekondigde als onaangekondigde 

inspecties zijn. Daarnaast voert de veiligheidsregio toezicht uit op het oefenbeleid middels het 

bijwonen van een geselecteerd aantal oefeningen. Deze oefeningen zijn opgenomen in het 

oefenprogramma dat de aangewezen bedrijven jaarlijks indienen bij de veiligheidsregio.  

 

                                                           
2 Hiervan 30 bedrijven in behandeling, 10 bedrijven nog niet gestart. Bij 5 bedrijven wordt een aanwijzing 

verwacht, bij 32 bedrijven wordt geen aanwijzing verwacht. Van 3 bedrijven kon geen inschatting worden 

gegeven. 8 bedrijven waren volgens gegevens van de veiligheidsregio’s geen Brzo-bedrijf (meer). 
3 Hiervan 13 bedrijven in behandeling, 5 bedrijven nog niet gestart. Bij 2 bedrijven wordt een aanwijzing 

verwacht, bij 16 bedrijven wordt geen aanwijzing verwacht. 3 bedrijven waren volgens gegevens van de 

veiligheidsregio’s geen Brzo-bedrijf (meer). 


