Kennispublicatie

BRZO juridisch bekeken
99 (wet)enswaardigheden

Infopunt Veiligheid

Door de Wet veiligheidsregio’s zijn adviestaken van de brandweer en Brzo
(Besluit risico’s zware ongevallen) veranderd. Wat heeft dit voor gevolgen voor
bijvoorbeeld de aanwijsbevoegdheid? Toezichthouders/inspecteurs kunnen
daarnaast ook te maken krijgen met straf bare feiten. Hoe dan te handelen?
Veel BRZO-taken raken aan (milieu)wet- en regelgeving. Dit is niet altijd even
eenvoudig. Om ook hierin wat meer wegwijs te worden, zijn in deze
kennispublicatie de 99 meest voorkomende vragen over de regels, rapporten en
richtlijnen in relatie tot industriële veiligheid per onderwerp bij elkaar gebracht.

Vragen over zeven thema’s komen hierbij aan bod:
1.		Taken brandweer op het gebied van het Brzo
2.		Handhaving (toezicht/inspectie en sanctionering)
3.		Bedrijfsbrandweeraanwijzingen
4.		Advisering aan het bevoegd gezag Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
5.		Wet veiligheidsregio’s
6.		Uitvoering taken door andere organisaties
7.		Informatie en vraagbeantwoording.
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Taken brandweer op het gebied van het Brzo
1

Waar hebben de Seveso-richtlijnen betrekking op?
Deze richtlijnen hebben tot onderwerp de preventie van zware ongevallen
in inrichtingen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, en de beperking
van de gevolgen daarvan voor mens en milieu. De richtlijnen gaan over de
bescherming van mensen zowel buiten als binnen de inrichting, het milieu,
de rampenbestrijding en de informatieverstrekking door de overheid aan de
bevolking.
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Op welke wijze zijn de Seveso-richtlijnen toegepast?
De richtlijnen zijn toegepast in uitvoeringsbesluiten die zijn gebaseerd op de
Wet milieubeheer, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s.
Het belangrijkste besluit is het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).
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Is het Brzo puur milieuwetgeving?
Het Brzo is behalve op de Wet milieubeheer ook gebaseerd op de
Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s.
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Wat is het verschil tussen een PBZO- en een VR-plichtige
inrichting?
Het Brzo kent twee drempelhoeveelheden voor gevaarlijke stoffen die op
grond van de omgevingsvergunning (krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, Wabo) aanwezig kunnen zijn of door het onbeheersbaar
worden van een industrieel chemisch proces kunnen worden gevormd.
Overschrijding van de laagste drempelhoeveelheid leidt ertoe dat op de
exploitant van de betrokken inrichting een aantal algemene verplichtingen
van toepassing is. De kern daarvan vormt de verplichting tot het voeren
van een beleid ter preventie van zware ongevallen en het invoeren van een
veiligheidsbeheerssysteem voor het uitvoeren van dat beleid (PBZO-plichtige
inrichting). Bij overschrijding van de hoogste drempelhoeveelheid moet de
exploitant ook een veiligheidsrapport (VR) indienen bij het bevoegde gezag voor
de omgevingsvergunning (VR-plichtige inrichting).
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5

Heeft de veiligheidsregio ook taken bij PBZO-plichtige
inrichtingen?
Op grond van de Wet veiligheidsregio’s hebben de veiligheidsregio’s alleen
toezichthoudende en handhavende bevoegdheden bij VR-plichtige inrichtingen.
Op grond van de algemene taken en bevoegdheden die de wet toekent aan
veiligheidsregio’s kan echter wel worden gesteld dat de veiligheidsregio’s een
adviserende taak hebben richting het bevoegd gezag voor de inrichting en de
Arbeidsinspectie als het gaat om PBZO-plichtige inrichtingen.
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In welke gevallen wordt een veiligheidsrapport ingediend?
Er kunnen twee situaties worden onderscheiden:
1. Indiening van een veiligheidsrapport als onderdeel van de aanvraag
voor een omgevingsvergunning (oprichtings-, veranderings- of
revisievergunning).
2. De periodieke herziening van het veiligheidsrapport, ten minste
eenmaal per vijf jaar.
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Wanneer moet een herzien veiligheidsrapport worden ingediend?
Periodieke herziening vindt ten minste om de vijf jaar plaats, of zoveel eerder
bij nieuwe feiten of ontwikkelingen in de kennis over de evaluatie van gevaren.
Bij het begrip ‘nieuwe feiten’ gaat het bijvoorbeeld om veranderingen in
de inrichting: de werking ervan of in de procesvoering. In laatstgenoemde
situatie maakt het veiligheidsrapport deel uit van de aanvraag voor een
veranderingsvergunning.
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Mag in een herzien veiligheidsrapport worden verwezen naar
eerdere rapporten?
Verwijzing naar eerdere rapporten is alleen toegestaan als de leesbaarheid
en de samenhang van het veiligheidsrapport daardoor niet nadelig worden
beïnvloed. Een verwijzing naar een document dat vervolgens weer doorverwijst
naar een ander document is niet toelaatbaar.
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Welke rol vervult de veiligheidsregio bij het beoordelen van
veiligheidsrapporten?
De veiligheidsregio beoordeelt het ingediende veiligheidsrapport en zendt het
resultaat van de beoordeling via het bevoegd gezag Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht naar het bedrijf.
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10 Hoe moet een veiligheidsrapport beoordeeld worden?
Op de eerste plaats moet beoordeeld moeten worden of het veiligheidsrapport
volledig is, bijvoorbeeld aan de hand van de checklist die staat op de site
www.latrb.nl. Uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van het veiligheids
rapport kan een verzoek worden gedaan aan het bedrijf om aanvullende
inlichtingen te verstrekken.
Als het veiligheidsrapport volledig is, vindt een inhoudelijke beoordeling plaats
op juistheid en aanvaardbaarheid. Daarbij let de veiligheidsregio met name op
de onderdelen bedrijfsbrandweer, rampenbestrijding en brandpreventie. Door
middel van een inspectie bij het bedrijf kan het oordeel worden gestaafd.
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Moet de veiligheidsregio worden betrokken bij het vaststellen van
een inspectieprogramma?
Ja. Het bevoegd gezag voor de inrichting (Wabo) stelt het inspectieprogramma
vast in overeenstemming met de inspectiepartners. Dat zijn de veiligheidsregio
en de Arbeidsinspectie.

12 Wat verstaat het Brzo onder een inspectie?
Met een inspectie wordt bedoeld een planmatig en systematisch onderzoek van
de in de inrichting in gebruik zijnde systemen van organisatorische, technische
en bedrijfskundige aard. De inspecteurs (toezichthouders) kunnen in het kader
van een dergelijk onderzoek bedrijfsdocumenten inzien, medewerkers en
derden interviewen, informatiesystemen onderzoeken en rondgangen maken
langs installaties.
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13 Wat is het doel van een BRZO-inspectie?
Het doel is onder andere te beoordelen of de exploitant kan aantonen dat hij,
gelet op de activiteiten in de inrichting, passende maatregelen tegen zware
ongevallen heeft genomen, of de exploitant in passende middelen heeft
voorzien om de gevolgen van eventuele zware ongevallen te beperken en of de
gegevens en beschrijvingen opgenomen in het veiligheidsrapport en in andere
documenten die op grond van dit besluit moeten worden opgesteld, de feitelijke
situatie in de inrichting voldoende weergeven.
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Is het toegestaan om een inrichting minder vaak dan eens
per jaar te inspecteren?
Dat is toegestaan, mits onderbouwd. In principe is het verplicht alle
inrichtingen die een veiligheidsrapport moeten opstellen, ten minste
eenmaal per jaar te inspecteren. Deze verplichting geldt echter niet voor
inrichtingen die alleen PBZO-plichtig zijn. Verder bepaalt het Brzo dat in het
inspectieprogramma een andere inspectiefrequentie kan worden vastgelegd op
grond van een systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen.
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Handhaving (toezicht/inspectie en sanctionering)
15 Zijn inspecteurs/toezichthouders van de veiligheidsregio bevoegd
om toezicht (inspecties) te houden bij BRZO-inrichtingen?
De inspecteur is bevoegd wanneer hij volgens de wet wordt aangemerkt als
toezichthouder. Voor de verplichtingen van de Wet veiligheidsregio’s en het
Brzo moet de inspecteur (met een besluit) als toezichthouder zijn aangewezen
door het bestuur van de veiligheidsregio. Het aanwijzingsbesluit moet
bovendien worden gepubliceerd in de Staatscourant.

16 Welke bevoegdheden heeft een toezichthouder?
Is hij aangewezen als toezichthouder, dan komen hem alle bevoegdheden
van de Algemene wet bestuursrecht toe. Kort gezegd mag hij:
• alle plaatsen betreden (uitgezonderd woningen)
• inlichtingen vorderen
• inzage vorderen in een identiteitsbewijs en in zakelijke gegevens
en bescheiden
• zaken onderzoeken (monsters nemen) en
• vervoermiddelen onderzoeken.
Op grond van de Wet veiligheidsregio’s mag daartoe aangewezen personeel
van de brandweer ook woningen betreden.
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17

Met wie moet de toezichthouder van de veiligheidsregio een
inspectie afstemmen?
Wanneer het gaat om de verplichtingen van het Brzo dan stemt de toezicht
houder af met de andere toezichthoudende instanties (inspectiepartners):
het bevoegd gezag Wabo en de Arbeidsinspectie.

18 Moet een toezichthouder zich kunnen legitimeren?
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet een toezichthouder
desgevraagd zijn legitimatie kunnen tonen. Degene die wordt onderworpen aan
toezicht moet kunnen vaststellen dat hij daadwerkelijk met een toezichthouder
(inspecteur) van doen heeft en dus bijvoorbeeld verplicht is om medewerking te
verlenen.

19 Waarmee moet de toezichthouder zich legitimeren?
Het legitimatiebewijs dient te zijn uitgegeven door het bestuursorgaan onder
wiens verantwoordelijkheid hij werkzaam is. Uiteraard moet dit orgaan ook
bevoegd zijn om toezichthouders aan te wijzen (zie antwoord bij vraag 15).
Bovendien moet het legitimatiebewijs zijn opgemaakt volgens het model dat
door de minister van Justitie is vastgesteld (Regeling model legitimatiebewijs
toezichthouders Awb).
Wanneer de inspecteur van de veiligheidsregio alleen als adviseur meegaat met
een toezichthouder van de Arbeidsinspectie of een provincie, dan is legitimatie
als toezichthouder uiteraard niet nodig (zie antwoord bij vraag 23).

20 Wat kan de toezichthouder doen als hem de toegang tot het
bedrijventerrein wordt geweigerd?
Als toezichthouder is hij bevoegd om de toegang te vorderen (zie antwoord bij
vraag 16). Wanneer ondanks de vordering geen toegang wordt verleend, dan
kan de inspecteur de hulp inroepen van de politie (de sterke arm) die zich zo
nodig met geweld toegang kan verschaffen.

8

21 Zijn de medewerkers van het bedrijf verplicht om medewerking te
verlenen aan de inspecteur (toezichthouder)?
Iedereen is verplicht aan een toezichthouder medewerking te verlenen. Het
opzettelijk niet meewerken is strafbaar gesteld in artikel 184 van het Wetboek
van Strafrecht. Ook het opzettelijk beletten, belemmeren of verijdelen van
handelingen die zijn ondernomen door toezichthouders ter uitvoering van een
wettelijk voorschrift, is strafbaar gesteld.

22 Kan de toegang tot een bedrijfsterrein worden geweigerd aan een
toezichthouder die geen veiligheidscertificaat heeft?
Nee. De toezichthouder is geen werknemer van het bedrijf dat hij controleert.
Dat bedrijf is dan ook niet verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid van de
toezichthouder. Verantwoordelijk is hier de werkgever van de toezichthouder
(veiligheidsregio). Het bedrijf kan dan ook niet de toegang weigeren aan een
toezichthouder die in de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden het
bedrijventerrein wil betreden.

23 Kan de toezichthouder een adviseur meenemen?
In de Algemene wet bestuursrecht is geregeld dat de toezichthouder
(inspecteur) zich kan doen vergezellen door personen die daartoe door hem
zijn aangewezen. Hierbij geldt wel dat dit redelijkerwijs voor de vervulling
van de toezichtstaak nodig is. Als met het bedrijf een geschil ontstaat over de
adviseur (het bedrijf weigert de adviseur toegang) dan moet de toezichthouder
aantonen dat de adviseur nodig is voor de controle.
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24 Moet een inspecteur geconstateerde overtredingen, waarvoor hij
zelf niet bevoegd is, melden aan andere diensten?
Hoewel daartoe niet verplicht, gelden wel afspraken op grond waarvan de
toezichthouder geconstateerde overtredingen van wettelijke bepalingen,
waarvoor hij zelf niet bevoegd is, meldt aan de dienst die daar wel bevoegd
voor is (signaaltoezicht). In het kader van BRZO-inspecties zijn bovendien
afspraken gemaakt over het melden van geconstateerde overtredingen aan alle
inspectiepartners (zie: www.latrb.nl). In verband met de strafrechtelijke aanpak
moet het Openbaar Ministerie op de hoogte worden gesteld van geconstateerde
overtredingen als daar afspraken over zijn gemaakt. Zo nodig moet aangifte
worden gedaan van de geconstateerde overtredingen.

25 Wat doet de toezichthouder als hij een (ernstig) strafbaar feit
heeft geconstateerd?
Dat hangt af van de (eventuele) sanctiestrategie die het bevoegd gezag
heeft vastgesteld (zie: Juridische modellen (organisatie)/Model Nota
handhavingsbeleid). Afhankelijk van de afspraken die daarover zijn gemaakt
met het Openbaar Ministerie moet na een geconstateerde overtreding
proces-verbaal (PV) worden opgemaakt. Indien de toezichthouder over
opsporingsbevoegdheid beschikt (BOA) dan kan hij zelf PV opmaken. Als hij
geen BOA (bevoegd opsporingsambtenaar) is, dan kan hij aangifte doen bij een
opsporingsambtenaar die van de aangifte een PV opmaakt.

26 Kan een toezichthouder van de veiligheidsregio tijdens een
controle afdwingen dat een installatie wordt getest?
In zijn algemeenheid geldt dat van de toezichthoudende bevoegdheden alleen
gebruik kan worden gemaakt voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling
van de toezichttaak nodig is. De inspecteur moet dus aantonen dat het testen
van de installatie voor de controle redelijkerwijs nodig is. Het zal evenredig/
proportioneel moeten zijn. Dat wil zeggen: het middel (de test) moet in verhouding staan tot het doel (vaststellen of de regels worden nageleefd). Wanneer
er een andere deugdelijke controlemethode is, die voor het bedrijf minder
belastend is, dan moet voor dat minder belastende alternatief worden gekozen.

27 Heeft een inspectierapport bewijskracht/status?
Ja. Het rapport moet wel zorgvuldig zijn opgemaakt. Als dat het geval is,
dan kan het inspectierapport aan de basis staan van een bestuursrechtelijke
sanctie.
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28 Is de veiligheidsregio bevoegd om een bestuursrechtelijke sanctie
(handhavingsmiddel) op te leggen?
De bevoegdheden tot bestuursrechtelijke handhaving zijn neergelegd bij het
bestuur van de veiligheidsregio. Dat bestuur is bevoegd om de verplichtingen
die gelden voor bedrijfsbrandweren te handhaven. Daarnaast is het bestuur
bevoegd voor de handhaving van de informatieverplichtingen van het Brzo die
een nadere uitwerking geven aan artikel 48 van de Wet veiligheidsregio’s. De
handhavingsbevoegdheid is echter beperkt tot VR-plichtige inrichtingen. Het
bestuur kan zijn handhavende bevoegdheid mandateren aan (een functionaris
van) de veiligheidsregio.

29 Welke formaliteiten gelden ten aanzien van het toepassen van
sancties?
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet het betrokken bedrijf
in de gelegenheid worden gesteld om zijn zienswijze daarover te geven. Het
bedrijf kan ervoor kiezen dit mondeling of schriftelijk te doen. Als er sprake is
van een spoedeisende situatie dan kan hiervan worden afgezien. Het bevoegd
gezag legt vervolgens de sanctie schriftelijk vast in een beschikking die aan het
bedrijf wordt toegezonden. De beschikking vermeldt een termijn waarbinnen
de overtreding ongedaan moet worden gemaakt (begunstigingstermijn).
Tevens geeft de beschikking aan wat er gebeurt als daar geen gevolg aan wordt
gegeven.

30 Welke bestuursrechtelijke sancties zijn er?
De meest toegepaste sancties zijn de last onder bestuursdwang en de last onder
dwangsom. Met de last onder bestuursdwang beëindigt een bestuursorgaan
zelf de overtreding als het bedrijf daar zelf niet toe overgaat. Dat doet het
bestuursorgaan door feitelijk handelen, bijvoorbeeld door het stilleggen van
een installatie.
Een last onder dwangsom is een soort opdracht van het bevoegd gezag om iets
te doen of na te laten. Indien de overtreder deze opdracht (last) niet opvolgt dan
verbeurt hij (een) dwangsom(men). Naast bestuursdwang en dwangsom kent de
Wabo nog de bevoegdheid om een vergunning in te trekken.
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31 Is het bevoegd gezag verplicht om eerst een waarschuwing te
geven, voordat het overgaat tot het opleggen van een sanctie?
Formeel juridisch gezien kan na een geconstateerde overtreding direct
een sanctie worden opgelegd. Wel is het bevoegd gezag verplicht eerst een
zienswijze te vragen (zie antwoord bij vraag 29). De beginselen van behoorlijk
bestuur kunnen echter meebrengen dat het bevoegd gezag (eerst) andere
wegen moet bewandelen voordat een sanctie wordt opgelegd. Als een bedrijf
zich bijvoorbeeld altijd keurig aan de regels heeft gehouden dan kan het niet
proportioneel zijn om direct een sanctie op te leggen voor een zeer kleine,
administratieve fout die geen schadelijke gevolgen kan hebben. In dat geval
ligt het meer voor de hand dat een waarschuwingsbrief aan het bedrijf wordt
gezonden, waarmee een bepaalde termijn wordt gegeven om de overtreding te
beëindigen. Pas wanneer daar geen gevolg aan wordt gegeven, legt het bevoegd
gezag een sanctie op. Gaat het om een onverbeterlijke regelovertreder dan zou
het direct sanctioneren van een kleine overtreding wel toelaatbaar zijn. Het
hangt dus af van de concrete situatie.
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32 Wat kan het bevoegd gezag doen na constatering van een
overtreding van een vaag (niet-concreet) voorschrift?
Het bevoegd gezag moet door middel van een brief vastleggen waaruit
de overtreding precies bestaat. Daarmee vult het bevoegd gezag het (nietconcrete) voorschrift in, waarmee het concreet wordt gemaakt. In verband
met de mogelijkheid dat een sanctie kan worden opgelegd, moet het bedrijf
de gelegenheid krijgen om zijn zienswijze te geven over de invulling die het
bevoegd gezag heeft gegeven aan het niet-concrete voorschrift. Bij het concreet
maken van vage voorschriften moet het bevoegd gezag zo veel mogelijk
aansluiten bij documenten waarin de best beschikbare technieken staan
beschreven, bijvoorbeeld de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) of andere
BAT-documenten. Als het een gebrekkige installatie betreft dan kan bekeken
worden wat de keuringstermijnen zijn voor deze of vergelijkbare installaties
en of de certificatieregels zijn nageleefd (als het gaat om een gecertificeerde
installatie).

33 Mag een (preventieve) last onder dwangsom worden opgelegd als
er nog geen overtreding heeft plaatsgevonden?
Over het algemeen moet eerst een overtreding zijn geconstateerd. In heel
specifieke situaties waarbij er een klaarblijkelijk gevaar bestaat dat een
overtreding wordt begaan kan er een preventieve dwangsom worden
opgelegd. Het moet dan zonder meer duidelijk zijn dat er een overtreding gaat
plaatsvinden.

34 Moet er altijd een begunstigingstermijn worden opgenomen in
een sanctiebeschikking?
Wanneer een overtreding direct beëindigd kan worden is een
begunstigingstermijn niet verplicht.

35 Kan het bevoegd gezag direct handhavend optreden?
In spoedeisende situaties waarbij er bijvoorbeeld sprake is van een acuut gevaar
kan het bevoegd gezag direct een installatie sluiten en de beschikking achteraf
naar het bedrijf zenden. In verband met schadeclaims moet het bevoegd gezag
wel zeker van zijn zaak zijn, voordat het overgaat tot direct optreden.
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36 Kan de veiligheidsregio nog onderzoek verrichten nadat de politie
of het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is gestart?
Ja. Beide onderzoeken kunnen parallel aan elkaar worden uitgevoerd, omdat ze
beide voor een ander doel worden uitgevoerd. Het doel van het strafrechtelijke
onderzoek is vooral om strafbare feiten aan het licht te brengen en de dader
te straffen. Bij het onderzoek van de veiligheidsregio is het doel vooral op de
toekomst gericht: bijvoorbeeld hoe kan worden voorkomen dat er (opnieuw) een
onveilige situatie ontstaat.

37 Waarom stelt een bestuursorgaan handhavingsbeleid vast?
Met handhavingsbeleid legt een bestuursorgaan van tevoren vast wat, hoe
het controleert en welke sanctie of andere reactie volgt op een geconstateerde
overtreding. Dit biedt een basis voor het stellen van prioriteiten en een
verantwoording achteraf. Bij juridische geschillen kan het bestuursorgaan zich
beroepen op vastgesteld handhavingsbeleid.

38 Waaruit bestaat handhavingsbeleid?
Handhavingsbeleid bestaat uit een toezicht- en sanctiestrategie. In de
toezichtstrategie is vastgelegd met welke intensiteit en frequentie toezicht wordt
gehouden. De sanctiestrategie geeft een overzicht van de bestuursrechtelijke
sancties die het bestuursorgaan toepast bij de verschillende overtredingen van
wettelijke voorschriften (zie: Model voor het vaststellen van handhavingsbeleid
industriële veiligheid door de brandweer).

39 Wie stelt het handhavingsbeleid vast?
Dat is het bestuursorgaan dat bevoegd is tot bestuursrechtelijke handhaving.
Voor het beleidsveld industriële veiligheid is dat het bestuur van de
veiligheidsregio. Daarnaast kunnen ook de Arbeidsinspectie en het bevoegd
gezag Wabo handhavingsbeleid vaststellen.

40 Moet het vastgestelde handhavingsbeleid worden gepubliceerd?
Dat is alleen nodig als het handhavingsbeleid de status van beleidsregel moet
krijgen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (zie: artikel 3:42 van
die wet). Voordeel van die status is dat je in een handhavingsbesluit voor
de motivering kunt verwijzen naar het handhavingsbeleid. Publicatie kan
geschieden in een regionale of lokale krant of in een ander blad dat is bestemd
voor de doelgroep van het beleid.
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Bedrijfsbrandweeraanwijzingen
41 Wie heeft de bevoegdheid om inrichtingen aan te wijzen als
bedrijfsbrandweerplichtig?
Op grond van de Wet veiligheidsregio’s is de aanwijzingsbevoegdheid in
handen van het bestuur van de veiligheidsregio.

42 Welke inrichtingen kunnen worden aangewezen?
Dat zijn onder andere inrichtingen:
• waarop het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) van toepassing is
• die vallen onder de ARIE-regeling, zoals spoorwegemplacementen
• die vallen onder de Kernenergiewet.

43 Wanneer is er sprake van een bijzonder gevaar voor de
openbare veiligheid?
Dat is een situatie waarbij er naar het oordeel van het bestuur van de
veiligheidsregio, als gevolg van geloofwaardige incidentscenario’s binnen
de inrichting, een schade in de omgeving van die inrichting kan ontstaan
die duidelijk groter is dan de schade die optreedt door mogelijke ongevallen
in de betrokken omgeving zelf en waarop de overheidsbrandweer is
berekend.
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44 Kun je als bedrijfsbrandweer bij het bepalen van het
bijzonder gevaar worden betrokken bij de inzet van de
overheidsbrandweer?
Ja. Volgens de nota van toelichting bij het Besluit bedrijfsbrandweren kan het
gaan om een risico dat uitstijgt boven het risico waarop normaal gesproken
de overheidsbrandweer is voorbereid. In aanvulling daarop heeft de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat de tijd die de
overheidsbrandweer nodig heeft om bij een ongeval of brand te arriveren
(200702087/1) bij de beoordeling kan worden betrokken.

45 Wat kan het bestuur doen als het bedrijf weigert een
bedrijfsbrandweerrapportage op te stellen of een rapportage
heeft opgesteld die niet voldoet?
Bij weigering kan het bestuur van de veiligheidsregio via een
dwangsombeschikking afdwingen dat het bedrijf alsnog een rapportage
indient.
Ook wanneer de rapportage niet voldoet kan een handhavingmiddel worden
afgedwongen dat een nieuwe rapportage of aanvullende informatie wordt
ingediend. Mocht dat ook niet helpen, dan kan de veiligheidsregio zelf de
benodigde informatie vergaren en analyses maken. Deze analyses maken
dan deel uit van de ambtelijke analyse van het bedrijfsbrandweerrapport.

46 Welke informatie moet het bedrijf opnemen in een
bedrijfsbrandweerrapportage?
De rapportage moet bevatten:
• een beschrijving van de inrichting en de processen
• de geloofwaardige incidentscenario’s
• de maatgevende incidentscenario’s
• een taakanalyse en grafische weergave per maatgevend scenario
• beschrijving van de bestrijdingsorganisatie (zie: bijlage 6 van PGS 6).
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47 Hoe worden de omvang en de uitrusting van de
bedrijfsbrandweer bepaald?
Uit de beschreven geloofwaardige incidentscenario’s (incidenten die reëel en
typerend zijn voor de inrichting, die schade aan gebouwen of mensen in de
omgeving kunnen veroorzaken en die met maatregelen effectief te bestrijden
zijn) worden de maatgevende incidentscenario’s afgeleid. Laatstgenoemde
scenario’s worden onderbouwd met een taakanalyse en een grafische
weergave, waarvan de omvang en de uitrusting van de bedrijfsbrandweer kan
worden afgeleid.

48 Moet altijd een bedrijfsbrandweerrapportage worden gevraagd?
Dat is niet nodig voor inrichtingen die op grond van het Brzo een
veiligheidsrapport moeten opstellen. Het veiligheidsrapport bevat namelijk
al een beschrijving van de scenario’s voor een mogelijk zwaar ongeval op het
terrein van de inrichting, die bepalend zijn voor de omvang en de uitrusting
van de bedrijfsbrandweer.
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49 Hoe komt een aanwijzingsbesluit tot stand?
Aan de hand van de bedrijfsbrandweerrapportage of het veiligheidsrapport (de
maatgevende scenario’s) moet worden vastgesteld wat de concrete eisen zijn
die aan de bedrijfsbrandweer kunnen worden gesteld. Op basis hiervan wordt
een ontwerp aanwijzingsbesluit opgesteld. Dit ontwerpbesluit wordt samen
met de bedrijfsbrandweerrapportage voor advies toegestuurd naar de wettelijke
adviseurs (zie vraag 50). Tevens moet de bestuurder/het hoofd van de inrichting
worden gehoord. Na verwerking van de adviezen en de zienswijze van de
bestuurder/het hoofd wordt een definitief aanwijzingsbesluit opgesteld dat aan
het bedrijf wordt toegezonden. Het besluit dient ook te worden gezonden aan
de wettelijke adviseurs.

50 Aan wie moet advies worden gevraagd (wettelijke adviseurs)?
De wettelijke adviseurs zijn: de Arbeidsinspectie, het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente waarin de inrichting is gelegen en het bevoegd
gezag Wabo. In bijzondere gevallen zijn de ministers van Verkeer en Waterstaat
(inrichting op luchtvaartterrein) en Defensie (inrichting op defensieterrein)
ook wettelijke adviseurs.
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51 Welke eisen kunnen in een aanwijzingsbesluit worden
opgenomen?
In het besluit kunnen alleen eisen worden gesteld aan:
• de geoefendheid en de samenstelling van het personeel van de
bedrijfsbrandweer
• de voorzieningen: bluswater, melding, alarmering en verbindingen
• het blusmaterieel
• de beschermende middelen
• de alarmering van en samenwerking met de brandweer en andere
hulpverleningsorganisaties
• de omvang van het personeel en het materieel van de bedrijfsbrandweer.
Het aanwijzingsbesluit kan verwijzen naar het Model Algemene bepalingen
voor bedrijfsbrandweren.

52 Wat moet verder in het aanwijzingsbesluit worden vermeld?
Er moet een termijn worden opgenomen waarbinnen de bedrijfsbrandweer
dient te zijn gerealiseerd. Dit moet een redelijke en haalbare termijn zijn.
Verder moet in het besluit worden vermeld dat binnen zes weken een
bezwaarschrift kan worden ingediend bij het bestuur van de veiligheidsregio.
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53 Welke actie moet worden ondernomen nadat het
aanwijzingsbesluit van kracht is geworden?
Na afloop van de termijn waarbinnen de bedrijfsbrandweer moet zijn
gerealiseerd, moet de veiligheidsregio een opleveringscontrole uitvoeren.
Daarbij wordt gecontroleerd of de bedrijfsbrandweer voldoet aan de eisen die
zijn gesteld in het aanwijzingsbesluit.

54 Wat kan een inspecteur doen als tijdens een controle
blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen van de
bedrijfsbrandweeraanwijzing?
In principe is het mogelijk om met een handhavingmiddel af te dwingen
dat de eisen worden nageleefd. Het hangt af van de sanctiestrategie van
de veiligheidsregio of eerst een waarschuwingsbrief aan het bedrijf wordt
gezonden.

55 Wie is bevoegd om de eisen van de bedrijfsbrandweeraanwijzing
te controleren?
Voor bedrijfsbrandweeraanwijzingen zijn de ambtenaren die door het
bestuur van de veiligheidsregio zijn aangewezen bevoegd om toezicht
te houden. Het aanwijzingsbesluit moet worden gepubliceerd in de
Staatscourant.

56 Wordt het aanwijzingsbesluit van kracht als het bedrijf
daartegen een bezwaarschrift heeft ingediend?
Ja. Op verzoek van het bedrijf kan het besluit echter wel worden geschorst
door de president van de rechtbank. De schorsing geldt totdat het bestuur van
de veiligheidsregio een beslissing heeft genomen over het bezwaarschrift.

57 Kan het bedrijf beroep aantekenen tegen het aanwijzingsbesluit?
Het bedrijf kan tegen de beslissing op bezwaar in beroep gaan bij de
rechtbank.
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58 Is het aanwijzingsbesluit onherroepelijk wanneer de rechtbank het
beroep van het bedrijf heeft verworpen?
De mogelijkheid bestaat nog om in hoger beroep te gaan bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

59 Welke gevolgen hebben wijzigingen of uitbreidingen van de
inrichting op het aanwijzingsbesluit?
Na wijziging of uitbreiding van de inrichting of verandering van
de daarin gebezigde processen, moet mogelijk een gewijzigde
bedrijfsbrandweerrapportage worden opgesteld. Dat is het geval wanneer de
wijziging, uitbreiding of verandering in betekenende mate consequenties heeft
voor de inhoud van de rapportage. Als voor de inrichting een veiligheidsrapport
is opgesteld, dan geldt deze verplichting niet. In dat geval moet op grond
van het Brzo het veiligheidsrapport worden gewijzigd (zie vraag 48). Indien
het gewijzigde rapport daartoe aanleiding geeft, kan het bestuur van de
veiligheidsregio de aanwijzing intrekken of wijzigen.
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60 Welke gevolgen kunnen wijzigingen in de omgeving van de
inrichting hebben op het aanwijzingsbesluit?
Als deze wijzigingen in betekenende mate consequenties hebben voor gegevens
over de geloofwaardige en maatgevende incidentscenario’s, kan het bestuur
van de veiligheidsregio de aanwijzing intrekken of wijzigen.
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Advisering aan bevoegd gezag Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
61 Welk bestuursorgaan is bevoegd om omgevingsvergunningen te
verlenen op grond van de Wabo?
Over het algemeen verlenen burgemeester en wethouders de vergunning.
Bij de wat meer milieubelastende activiteiten, waarbij de milieugevolgen de
gemeentegrenzen doorgaans overschrijden, zijn Gedeputeerde Staten meestal
het bevoegd gezag. In uitzonderingsgevallen is de minister van VROM bevoegd
(vooral bij defensie-inrichtingen) of de minister van Economische Zaken
(mijnbouwactiviteiten en olie- en gaswinning).

62 Welke inrichtingen moeten beschikken over een
omgevingsvergunning?
Op grond van de Wabo wijst het Besluit omgevingsrecht inrichtingen aan die
vergunningplichtig zijn. Het gaat dan onder andere om:
• inrichtingen waartoe een gpbv-installatie behoort. Dat zijn installaties
aangewezen in de IPPC- richtlijn
• BRZO-inrichtingen.
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63 In welke gevallen moet het bevoegd gezag Wabo de
veiligheidsregio om advies vragen?
Het bestuur van de veiligheidsregio is alleen wettelijk adviseur voor heel
specifieke inrichtingen. Dat wil zeggen dat alleen voor die inrichtingen
het bevoegd gezag Wabo verplicht is om advies te vragen voor een
vergunningaanvraag. Het gaat dan om inrichtingen waar ontplofbare
stoffen, preparaten of producten worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt,
(her)verpakt, opgeslagen of overgeslagen en inrichtingen waar met
vuurwapens wordt geschoten of met ontvlambare of ontplofbare
voorwerpen wordt geworpen. Ook is de veiligheidsregio wettelijk adviseur
voor inrichtingen waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
van toepassing is. Het advies heeft dan betrekking op het groepsrisico en
de mogelijkheden tot de voorbereiding van bestrijding en beperking van
de omvang van een ramp of zwaar ongeval. Tot slot is de veiligheidsregio
adviseur voor inrichtingen met opgeslagen vuurwerk.

64 In welke gevallen moet het bevoegd gezag Wabo
de veiligheidsregio anderszins betrekken bij
vergunningaanvragen?
Wanneer een aanvraag om een vergunning voor de oprichting of
verandering van een VR-plichtige inrichting is ingediend, is het bevoegd
gezag Wabo verplicht om de aanvraag en de bijbehorende stukken toe te
zenden aan de veiligheidsregio.
Ook is het bevoegd gezag Wabo verplicht om de omgevingsvergunning
toe te zenden aan de veiligheidsregio. Als tijdens de behandeling van
de vergunningaanvraag aanvullingen op het veiligheidsrapport worden
ingediend, dan moet het bevoegd gezag Wabo deze binnen twee weken na
ontvangst doorzenden aan onder andere de veiligheidsregio.
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65 Kan de veiligheidsregio een advies uitbrengen terwijl de regio
geen wettelijk adviseur is?
Dat kan. Advisering kan zelfs gezien worden als een uitvloeisel van de
algemene taakomschrijvingen van de veiligheidsregio (zie: Wegwijzer
juridische aspecten). Als de veiligheidsregio zijn advies uitbrengt in de vorm
van een zienswijze op de ontwerpvergunning, dan is het bevoegd gezag Wabo
verplicht om deze bij zijn beslissing op de vergunningaanvraag te betrekken.

66 Moet het bevoegd gezag Wabo het advies van de veiligheidsregio
overnemen in de omgevingsvergunning?
Nee. Het bevoegd gezag maakt zijn eigen afwegingen. Wanneer het echter gaat
om het actualiseren van een vergunning voor een BRZO-inrichting dan is het
bevoegde gezag Wabo verplicht om dat advies bij de actualisering te betrekken
(zie: Juridische wegwijzer Wabo-advisering). Het ‘betrekken bij’ betekent niet
dat het advies moet worden overgenomen.

67 Welke stukken moet de aanvrager bij een vergunningaanvraag
voor een VR-plichtige inrichting voegen?
Bij de aanvraag moeten die onderdelen van het veiligheidsrapport worden
gevoegd die betrekking hebben op de risico’s voor personen buiten de
inrichting en voor het milieu. Bij de aanvraag moet bovendien per gevaarlijke
stof en per categorie van gevaarlijke stoffen en preparaten worden aangegeven
voor welke maximale hoeveelheid vergunning wordt gevraagd. Wanneer
door een verandering de inrichting VR-plichtig wordt, dan moet bij de
vergunningaanvraag voor de verandering een veiligheidsrapport worden
gevoegd. Als door de verandering van de inrichting het VR moet worden
herzien, dan dient een herzien VR bij de aanvraag te zitten (zie: Juridische
wegwijzer Wabo-advisering).

68 Welke stukken moet de aanvrager bij een vergunningaanvraag
voor een PBZO-plichtige inrichting voegen?
Gegevens over de gevaarlijke stoffen die binnen de inrichting aanwezig zijn
en gegevens die nodig zijn met het oog op de domino-effecten. Deze gegevens
moeten ook bij de vergunningaanvraag voor een verandering worden gevoegd
indien de inrichting door deze verandering PBZO-plichtig wordt. Als door de
verandering van de inrichting daartoe aanleiding bestaat, dan moeten deze
gegevens worden herzien en bij de aanvraag worden gevoegd (zie: Juridische
wegwijzer Wm-advisering).
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69 Wanneer verleent het bevoegd gezag Wabo de vergunning?
Vergunning wordt verleend wanneer de externe veiligheidsrisico’s en de
milieurisico’s aanvaardbaar worden geacht en er geen andere redenen in het
belang van de bescherming van het milieu zijn om de vergunning te weigeren.

70 Kan de veiligheidsregio na de vergunningverlening terugkomen op
een advies dat in de vergunningprocedure is gegeven?
Ja. Het oordeel van de veiligheidsregio heeft een voorlopig karakter.
Het kan blijken dat de gegevens die in een latere fase (maar nog vóór de
inbedrijfstelling) op grond van artikel 13, tweede of derde lid Brzo worden
ingediend, aanleiding geven om bijvoorbeeld een aanwijzing op grond van
artikel 13 van de Wet veiligheidsregio’s te geven.

71 Welke adviserende rol kan de veiligheidsregio spelen bij
niet-vergunningplichtige inrichtingen?
Dergelijke inrichtingen dienen te voldoen aan de algemene eisen die zijn
opgenomen in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Voor bepaalde aspecten kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen.
Deze kunnen betrekking hebben op brand- of externe veiligheidsaspecten.
Het ligt dan voor de hand dat de veiligheidsregio daarover adviseert. Het kan
daarnaast adviseren over handhavingsaangelegenheden.
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Wet veiligheidsregio’s
72 Wanneer is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden?
De Wet veiligheidsregio’s is op 1 oktober 2010 in werking getreden.

73 Welke wetten zijn ingetrokken door de Wet veiligheidsregio’s?
Deze wet is in de plaats gekomen van de Brandweerwet 1985, de Wet rampen
en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
rampen.

74

Wat is het doel van de wet?
De wet beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van
de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en
crisisbeheersing onder één regionale, bestuurlijke regie te realiseren. Door de
aansturing van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening en politie op
regionaal niveau te beleggen, is een adequate aansturing gewaarborgd van de
diensten die bij de primaire hulpverlening bij rampen en crises worden ingezet.
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75 Wat is een veiligheidsregio?
Een veiligheidsregio is evenals de huidige brandweerregio en de geneeskundige
hulpverleningsregio een openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke
regeling door de in het betreffende gebied gelegen gemeenten.

76 Wie vormen het bestuur van de veiligheidsregio?
Het bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de
gemeenten binnen de veiligheidsregio. De burgemeester vertegenwoordigt
zijn gemeente in de veiligheidsregio en legt daarover verantwoording af in
zijn eigen gemeenteraad. De gemeente kan geen andere vertegenwoordiger
aanwijzen dan haar burgemeester.

77 Wat heeft de wet gewijzigd met betrekking tot de op te stellen
plannen?
In de plaats van het regionaal beheersplan rampenbeheersing is er nu een
beleidsplan. Het crisisplan is in de plaats gekomen van de (gemeentelijke)
rampenplannen. Het rampbestrijdingsplan is als algemene planfiguur
vervallen en wordt uitsluitend gehandhaafd voor inrichtingen waarvoor het
maken van een rampbestrijdingsplan op grond van Europese regelgeving is
voorgeschreven, onder andere voor inrichtingen die op grond van het Brzo een
veiligheidsrapport moeten opstellen.

78 Welke veranderingen heeft de wet teweeggebracht voor de
adviestaken van de brandweer?
De veiligheidsregio heeft de brandweeradviestaken op de terreinen
proactie en preventie voor een groot deel op zich genomen. De bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor de advisering ligt bij het bestuur van de
veiligheidsregio.

79 Wie is op grond van deze wet bevoegd om inrichtingen aan te
wijzen die moeten beschikken over een bedrijfsbrandweer?
Deze bevoegdheid is van burgemeester en wethouders overgegaan naar het
bestuur van de veiligheidsregio.
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80 Wie is bevoegd om bestuursrechtelijke sancties op te leggen?
Als het gaat om overtredingen van de bedrijfsbrandweeraanwijzing of van het
Brzo dan is het bestuur van de veiligheidsregio daartoe bevoegd. Voor het Brzo
moet het wel gaan om verplichtingen om informatie te verschaffen en om
verplichtingen die gelden voor VR-plichtige inrichtingen.

81 Wie is bevoegd om toezichthouders aan te wijzen?
Het bestuur van de veiligheidsregio is bevoegd gemaakt voor het aanwijzen van
toezichthouders voor zowel de verplichtingen van het Brzo als artikel 31 van
de Wet veiligheidsregio’s (bedrijfsbrandweeraanwijzingen). Voorheen wees de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de toezichthouders
aan voor bedrijfsbrandweeraanwijzingen. Met de Wet veiligheidsregio’s is deze
bevoegdheid overgegaan naar het bestuur van de veiligheidsregio.
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Uitvoering taken door andere organisaties
82 Kan een veiligheidsregio zijn bevoegdheden op het gebied
van de Wet veiligheidsregio’s en het Brzo door een andere
veiligheidsregio laten uitvoeren?
Het bestuur van een veiligheidsregio kan zijn bevoegdheid mandateren aan het
bestuur van een andere veiligheidsregio.

83 Welke bevoegdheden kan een veiligheidsregio aan een andere
veiligheidsregio mandateren?
Bij mandaat gaat het altijd om de bevoegdheid om in naam van een (ander)
bestuursorgaan besluiten te nemen (zie: art. 10:1 van de Algemene wet
bestuursrecht). Alleen de bevoegdheid tot het nemen van besluiten kan dan
ook worden gemandateerd. Denk op het gebied van industriële veiligheid aan
de beoordeling van veiligheidsrapporten en het aanwijzen van inrichtingen die
moeten beschikken over een bedrijfsbrandweer (zie: Model Mandaatbesluit).
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84 Kan een veiligheidsregio ook andersoortige taken laten uitvoeren
door een andere veiligheidsregio?
Ja. Het gaat dan niet om de bevoegdheid om besluiten te nemen (zie vraag
83), maar om het machtigen van een andere veiligheidsregio om bepaalde,
feitelijke handelingen te verrichten. Daarbij kan worden gedacht aan het
verlenen van een machtiging aan een veiligheidsregio tot het verrichten van
inspecties, het vaststellen van een inspectieprogramma en het verrichten van
incidentonderzoek (zie: Model Mandaatbesluit).

85 Wat is ondermandaat?
Dat is een door de mandaatgever gegeven toestemming aan de gemandateerde,
bijvoorbeeld het bestuur van een andere veiligheidsregio, om een
gemandateerde bevoegdheid door een bepaalde functionaris uit te laten
oefenen.

86 Kan de bevoegdheid om te beslissen op bezwaarschriften
gemandateerd zijn?
Dat kan. Daarbij geldt wel de beperking dat deze bevoegdheid niet mag worden
verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt krachtens
mandaat heeft genomen. Als bijvoorbeeld een besluit tot aanwijzing van
een inrichting die over een bedrijfsbrandweer moet beschikken in mandaat
is genomen door het bestuur van een andere veiligheidsregio, dan mag dat
bestuur geen beslissing nemen op een bezwaarschrift dat zich tegen dat
aanwijzingsbesluit richt. Dan moet het bestuur zelf beslissen op het ingediende
bezwaar.

87 Moet de veiligheidsregio instemmen met het aan hem verleende
mandaat?
Dat is inderdaad een uitdrukkelijke eis in de Algemene wet bestuursrecht
(artikel 10:4): indien de gemandateerde niet werkzaam is onder
verantwoordelijkheid van de mandaatgever, behoeft de mandaatverlening de
instemming van de gemandateerde en in het voorkomende geval van degene
onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt. De instemming kan overigens
met een eenvoudig briefje worden verleend.
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88 Kan een veiligheidsregio nog invloed uitoefenen op de wijze
waarop de gemandateerde taken worden uitgevoerd?
Ja. De mandaatgever kan de gemandateerde per geval of in het algemeen
instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde
bevoegdheid, zie artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht.

89 Kan de veiligheidsregio die een bevoegdheid heeft gemandateerd,
nog zelf de gemandateerde bevoegdheid uitoefenen?
Als de bevoegdheid tot aanwijzing van bedrijfsbrandweerplichtige inrichtingen
bijvoorbeeld is gemandateerd, dan kan de veiligheidsregio die deze
bevoegdheid heeft gemandateerd nog steeds zelf inrichtingen aanwijzen.

90 Welke eisen gelden er ten aanzien van de ondertekening van een
in mandaat genomen besluit?
Als de mandaatgever heeft bepaald dat de gemandateerde namens hem
besluiten kan ondertekenen, dan moet uit de ondertekening blijken dat het
besluit is genomen door de mandaatgever (zie: Model Mandaatbesluit).
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91 Wat te doen met mandaatbesluiten die al in het verleden zijn
genomen?
Als een nieuw mandaat wordt verleend, dan moeten de ‘oude’ mandaat
besluiten worden ingetrokken. Het Model Mandaatbesluit bevat daar een
standaardartikel voor.

92 Zijn er bij de overdracht van taken en bevoegdheden buiten
mandaatverlening andere zaken die geregeld moeten worden?
Het verlenen van mandaat is slechts één van de te regelen zaken. Daarnaast
is het verstandig om gemaakte afspraken neer te leggen in een overeenkomst
(zie: Model dienstverleningsovereenkomst industriële veiligheid). Wanneer
ook toezichtstaken worden overgedragen, is het van belang dat de ambtenaren
van de organisatie die de taken krijgen overgedragen worden aangewezen
als toezichthouder. Voor deze aanwijzing is een Model aanwijzingbesluit
toezichthouders beschikbaar.

93 Welke onderwerpen moeten in een dienstverleningsovereenkomst
geregeld worden?
Op de eerste plaats moeten de taken die worden overgedragen heel duidelijk
omschreven worden. Op de tweede plaats is het van belang om de wederzijdse
verantwoordelijkheden in de overeenkomst neer te leggen. Op de derde plaats
zal iets moeten worden geregeld over de vergoedingen en de verslaglegging.
Tot slot is het verstandig om te regelen op welke wijze de overeenkomst kan
worden opgezegd en gewijzigd, wanneer deze in werking treedt en voor welke
periode deze wordt aangegaan (zie: Model dienstverleningsovereenkomst).

94 Kan in de overeenkomst worden bepaald dat de opdrachtgever de
uitvoerende partij vrijwaart van aansprakelijkheid voor geleden
schade die bij een derde is ontstaan?
Ja. De opdrachtgever blijft juridisch gezien verantwoordelijk voor de uitvoering
van de (wettelijke) taken. Derden, bijvoorbeeld bedrijven die stellen schade te
hebben geleden vanwege onrechtmatig handelen van de uitvoerder, kunnen de
opdrachtgever aansprakelijk stellen. Uiteraard kan de opdrachtgever de schade
verhalen bij de uitvoerder, wanneer komt vast te staan dat deze uitvoerder in
strijd heeft gehandeld met de dienstverleningsovereenkomst. Er is dan immers
sprake van wanprestatie.
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95 Door wie moet de overeenkomst worden ondertekend?
Functionarissen die bevoegd zijn om de organisaties rechtsgeldig te
vertegenwoordigen.

96 Moeten toezichthouders met hun naam worden genoemd in het
aanwijzingsbesluit?
Dat is niet nodig. Door mutaties in het personeelsbestand is het verstandig om
bepaalde functies aan te wijzen: met het toezicht worden belast de ambtenaren
in dienst van (…) in de functie van (…).

97 Wie moet het aanwijzingsbesluit ondertekenen?
Het bestuur van de veiligheidsregio ondertekent het aanwijzingsbesluit.
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Informatie en vraagbeantwoording
98 Waar zijn de modellen en wegwijzers te vinden die genoemd
worden in deze kennispublicatie?
Alle in deze kennispublicatie genoemde modellen, wetgeving en juridische
wegwijzers zijn opgenomen in de rubriek Wetten en regels op
www.brandweerbrzo.nl

99 Waar kunnen nog andere juridische vragen over het BRZO
worden gesteld?
Professionals kunnen 24 uur per dag online vragen stellen via
www.infopuntveiligheid.nl

Colofon
Uitgave van Infopunt Veiligheid en het Landelijk Expertisecentrum
BrandweerBRZO, februari 2012
Tekst: mr. Robert A.C. Luinge, bestuurlijk juridisch adviseur handhaving
Beeld: Landelijk Expertisecentrum Brandweer BRZO, Maarten van der Voorde,
Wikimedia, NIFV
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Infopunt Veiligheid
Infopunt Veiligheid, onderdeel van het Nederlands Instituut
Fysieke Veiligheid (NIFV), is hét centrale vraag- en informatieloket op het gebied van fysieke veiligheid. Beroepsbeoefenaars
kunnen hier hun vragen voorleggen aan vakspecialisten. Dat kan
telefonisch, per e-mail of via een webformulier. De toegang tot
de informatieservice en informatiebemiddeling is laagdrempelig
en kosteloos.
Actuele dossiers
Infopunt Veiligheid biedt ook inzage in een online kennisbank
met dossiers die actueel worden gehouden door een redactieteam van kennismakelaars en deskundigen uit de praktijk. U hebt
24 uur per dag toegang tot enkele duizenden kennisdocumenten
verdeeld over meerdere kennisgebieden. Een belangrijke kennisbron voor veiligheidsregio’s, hulpverleningsdiensten, landelijke,
provinciale en gemeentelijke overheden en organisaties in de
vitale sectoren.
Kennispartners
Om meer doelgroepen van dienst te kunnen zijn en de kennis
verder te verbreden, werkt Infopunt Veiligheid samen met
kennispartners zoals: het Centrum Industriële Veiligheid (CIV),
GHOR Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Het informatiepunt wordt ondersteund door een gebruiks
vriendelijke, interactieve website: www.infopuntveiligheid.nl

Als veiligheid ook úw punt is!
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