
 
 Platform Bevoegd Gezag Tunnels 

18 juni 2015 

6-jaarlijkse inspectie 



Agenda 
13.00u  Ontvangst met koffie/thee 
13.15u  Opening / inleiding 

–Terugkoppeling bijeenkomst 15 januari 2015.  
–Actie vorige keer; overzicht tunnels aanvullen 
–Doel, werkwijze en beoogd resultaat van de middag.  

13.30u  Parallelle sessies 
–PROCES, inclusief inleiding SCB  
–INHOUD, inclusief inleiding BRZO 

14.30u  Pauze 
15.30u  Terugkoppeling discussies sessies 
16.00u Afsluiting / volgende bijeenkomst 
 



6 jaarlijks inspectie 
Warvw, artikel 11:  

 
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de bij besluit van het bevoegd college van 

burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren. 
 
2. Het bevoegd college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat elke tunnel ten minste eenmaal in de zes jaar wordt 

onderzocht ten einde vast te stellen of voldaan wordt aan de van toepassing zijnde bepalingen. Het college zendt de resultaten van 
dit onderzoek onverwijld naar de tunnelbeheerder, de veiligheidsbeambte, Onze Minister en Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties en geeft daarbij aan welke maatregelen naar zijn oordeel genomen moeten worden om de gebleken 
tekortkomingen weg te nemen. 

 
3. In geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze wet of het bepaalde ten aanzien van de veiligheid van tunnels bij of 

krachtens de Woningwet: 
a) doet het bevoegd college van burgemeester en wethouders daarvan onverwijld mededeling aan de tunnelbeheerder, de 

veiligheidsbeambte, Onze Minister en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
b) kan het bevoegd college van burgemeester en wethouders de vergunning, bedoeld in artikel 8, eerste lid, intrekken. 

 
 
 



Parallelle sessie: PROCES 

• Ter inspiratie:  
Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) 



SCB 
Regie op afstand 
 
‘Aantoonbare kwaliteit’  
 
 
Efficiënt: op afstand, met zo min mogelijk inspanning 
Effectief: gericht op de toprisico’s van de opdrachtgever  
 
 
 
 
 
 

De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan eisen uit de 
overeenkomst ligt bij de opdrachtnemer.  
De opdrachtnemer beheerst zijn project en kan het voldoen 
aan de eisen van (deel)producten aantonen met de 
registraties uit zijn verificatie- en keuringsplan.  
Het belangrijkste element van de projectbeheersing van de 
opdrachtnemer is dat hij zelf tijdig afwijkingen signaleert, 
tijdig passende (correctieve, corrigerende en/of 
preventieve) maatregelen neemt en dit hele proces 
regelmatig evalueert 
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SCB proces 



Toetsing (1/2) 
Bedoeld om tijdens het primaire proces: 

• vast te stellen dat ON de werkwijze conform plannen 
naleeft; 

• zeker te stellen dat de beheersmaatregelen en het systeem 
van ON functioneren; 

• de betrouwbaarheid van de registraties van de ON vast te 
stellen. 

Gebeurt m.b.v.: 

• Het uitvoeren van systeem- en procestoetsen op basis van 
geaccepteerde plannen; 

• Het toetsen van producten uit het primaire proces; 

–Ontwerpproces; ontwerpdocumenten, 

–Realisatieproces; fysiek waarneembare producten 



Toetsing (2/2) 
Producttoets 
Een toets ter beoordeling of producten voldoen aan gestelde eisen en/of technische specificaties, met het doel de 
betrouwbaarheid van de gegevens van de opdrachtnemer te verifiëren. 
 
Procestoets 
Een toets door de opdrachtgever op functioneren van de processen die door de opdrachtnemer zijn beschreven in het 
projectmanagementplan en afgeleide deelplannen zoals een projectkwaliteitsplan, werkplannen, en keurings-, test-, of 
verificatieplannen. Het gaat bij deze toets om een beoordeling of de beheersmaatregelen door de opdrachtnemer 
worden uitgevoerd volgens de plannen. 
 

 De verschillende toetsen kunnen in de praktijk worden gecombineerd 
 Tijdens een procestoets kan tegelijkertijd een producttoets worden uitgevoerd 
 Tijdbesparing voor de opdrachtgever en de opdrachtnemer 
 De bevindingen van de verschillende toetsen versterken elkaar 

 



Parallelle sessie: INHOUD 

• Ter inspiratie: 
Besluit Risico’s en Zware Ongevallen 



Inspecteren bedrijf of tunnel? 

Overlap  
Tunnel-wetgeving 

& 
Brzo-systematiek 

Robin Koopmans 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
Brzo-inspecteur / inspectieleider 



Wat is Brzo in het kort 

Brzo is de wetgeving voor 
bedrijven die een zwaar 
ongeval kunnen veroorzaken 
als gevolg van een activiteit 
met gevaarlijke stoffen. 

Besluit Risico Zware Ongevallen 



Brzo-systematiek 

• Inspectiecyclus 5 jaar volgens 
inspectieplanning 

• Maatlat 

• Integrale inspectie 

• Veiligheidsmanagementsysteem 



Veiligheidsbeheerssysteem 

BRZO:1999 bijlage II 



Inspectiemethodiek 

• Scenario’s 
• Risicomatrix 
• Gedocumenteerd, geschikt, geïmplementeerd 



Inspectieresultaten 
• Waarnemingen 
• Bevindingen 
• Overtredingen (handhaving) 

 
• Openbare samenvatting 

 
• Handhavingstrategie 

 



Stelling 1 

De Brzo-systematiek is toepasbaar bij 
inspecties in tunnels. 



Stelling 2 

Bij een inspectie in een tunnel 
moet de nadruk liggen op de 
technische- en organisatorische 
aspecten in plaats van de 
procedurele aspecten. 



Stelling 3 

Gelijktijdig inspecteren met meerdere 
inspectiediensten kost te veel tijd. 



Stelling 4 
Het veiligheidsbeheersplan 
bevat voldoende informatie 
om een volledige inspectie 
uit te voeren op alle 
procedurele-, technische- 
en organisatorische 
aspecten van een tunnel. 


