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Staat van de Veiligheid 2021 

 

Aanleiding 
U biedt met bijgevoegde brief, mede namens de ministers van SZW en JenV, de 
Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 (SvdV) met de onderliggende 
rapportages aan de Tweede Kamer aan. 
 
Geadviseerd besluit 
Ik adviseer u bijgevoegde brief te ondertekenen en - na akkoord/medeparaaf van 
SZW en JenV - samen met de bijlagen naar de Kamer te versturen. 

Kernpunten 
De SvdV wordt jaarlijks aan de Kamer aangeboden en is samen met SZW en JenV 
opgesteld op basis van onderliggende rapportages van toezichthouders, 
overheden en bedrijfsleven. 
 
De toezichthouders maken in hun rapportages net als in voorgaande jaren geen 
melding over een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie bij een Brzo-bedrijf. 
 
Uit de rapportages blijken de volgende cijfers over 2021: 

- Bij 388 Brzo-bedrijven zijn 451 inspecties uitgevoerd. Bij een aantal 
bedrijven zijn dus meerdere inspecties uitgevoerd. Van de 451 inspecties 
werd 90% (406) vooraf aangekondigd bij de bedrijven. Daarvan had 11% 
(43) ook een onaangekondigd inspectiedeel. 10% (45) van de inspecties 
werd niet aangekondigd. 

- In 2021 is ten opzichte van voorgaande jaren de dalende trend van het 
aantal overtreding voortgezet. Van alle geconstateerde overtredingen 
betrof 70% een lichte overtreding, maar is er wel een verschuiving naar 
de categorie middelzwaar tot zwaar. Bij alle zware overtredingen is direct 
ingegrepen waarmee het onmiddellijke gevaar werd weggenomen. 

- Net als voorgaande jaren zijn de meeste overtredingen geconstateerd op 
de onderwerpen Explosieveiligheid en Maatregelen (om zware ongevallen 
te voorkomen). 

- De Arbeidsinspectie constateert dat het aantal personen dat gewond raakt 
op het werk opeenvolgende jaren niet omlaag gaat en soms zelfs stijgt. 
Dit geldt ook voor bedrijven die aangesloten zijn bij Veiligheid Voorop. De 
Brzo-bedrijven krijgen het helaas niet voor elkaar om deze trend te 
doorbreken en te zorgen dat elke werknemer een gezonde en veilige 
werkplek heeft. 
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In de brief wordt een aantal vervolgacties benoemd, waaronder: 
- IPO geeft aan in gesprek te gaan met de Brzo-omgevingsdiensten om te 

bepalen welke acties ingezet kunnen om het aantal overtredingen bij 
bedrijven omlaag te brengen en daarmee de veiligheid te verbeteren. 

- Eerder is door de staatssecretaris van SZW toegezegd om de in 
Arbeidsomstandighedenwetgeving op te nemen dat een opslagtank een 
onafhankelijke overvulbescherming moet bevatten. Dit zal begin 2023 
plaatsvinden ter bescherming van de werknemersgezondheid en 
veiligheid. 

- Het beter benutten van bestaande gegevens en indicatoren kan bijdragen 
aan het verbeteren van de veiligheidssituatie bij Brzo-bedrijven. Komend 
jaar zal met de betrokken stakeholders verder worden gewerkt aan een 
gezamenlijk agenda gericht op het beter verbinden van indicatoren en 
analyseren van de informatie. 

- Het ontwikkelen van een indicator voor de veiligheidscultuur bij Brzo-
bedrijven blijkt erg complex. In plaats daarvan is daarom met de 
betrokken instanties besloten de ontwikkeling van een veiligheidscultuur 
indicator los te laten en de focus te richten op het beter duiden van de 
bestaande cijfers van de SvdV. 

- Met de dit jaar (2022) ingevoerde nieuwe inspectiemethodiek Landelijke 
Benadering Risicobedrijven is de verwachting dat de SvdV nieuwe data 
kan bevatten die helpen in de aanvullende duiding. 

 
In de brief informeert u de Kamer verder op hoofdlijnen over de doorontwikkeling 
van de SvdV die een breder beeld van de veiligheid moet gaan schetsen bij Brzo-
bedrijven. Betrokken stakeholders (overheid en bedrijfsleven) zijn het erover eens 
dat de huidige data en gegevens beter kunnen worden benut. Het verzamelen van 
gegevens blijkt echter lastig en vergt het combineren van verschillende datasets, 
wetenschappelijke inzichten en indicatoren en duiden van deze data.  
Komend jaar zal met de betrokken stakeholders verder worden gewerkt aan een 
gezamenlijk agenda gericht op het beter verbinden van indicatoren en analyseren 
van de informatie. 

Krachtenveld 
Tussen SZW en Veiligheid Voorop is verschil van inzicht over de interpretatie van 
de ongevalcijfers met verzuim. Veiligheid Voorop is van mening dat de 
ongevallencijfers over de afgelopen 3 jaar gelijk zijn gebleven. Dit in tegenstelling 
tot de visie van SZW die een stijging constateert. Het ministerie van SZW zal 
hierop verder gericht beleid ontwikkelen en gaat hierover in nader gesprek met de 
Brzo-partners. Het uiteindelijk doel is dat de Brzo-bedrijven het aantal incidenten 
met verzuim gaan verminderen. 
 
Interdepartementale afstemming 
De brief en de SvdV 2021 zijn ambtelijk met SZW en JenV afgestemd. Deze 
stukken worden voor medeparafering parallel in de lijn van SZW en JenV 
gebracht; dit kan eventueel nog tot aanpassingen leiden. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Staat van de Veiligheid Brzo-
bedrijven 2021 

De Staat van de Veiligheid 
Brzo-bedrijven 2021 schetst 
vanuit een breed perspectief 
een beeld van de verschillende 
inspanningen op het gebied van 
toezicht, handhaving en 
veiligheidsprestaties die zijn 
gedaan door de betrokken 
stakeholders met betrekking tot 
de Brzobedrijven in Nederland. 

2 Rapportenbundel Staat van de 
Veiligheid 2021 

Onderliggende rapporten 
opgesteld door betrokken 
stakeholders als input voor de 
Staat van de Veiligheid 2021 

 


