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SAMENVATTING Brzo-inspectierapport bij Energieonderzoek Centrum Nederland 

 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het 
toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te 
controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van 
deze Brzo-inspectie.  
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken 
hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.  
 
Inleiding 
 
Op 7 en 8 september 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Energieonderzoek Centrum 
Nederland te Petten (hierna: ECN). De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op 
het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde 
heeft en wat er nog aan schort. Op 8 september 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun 
bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het 
eindoordeel van het inspectieteam. 
 
Wat voor bedrijf is ECN? 
ECN doet onderzoek op het gebied van zonne-energie, windenergie, biomassa, afval, energiebesparing, 
milieu, duurzame energiesystemen en levert onafhankelijk beleids- en strategisch advies. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Tijdens de inspectie keek het inspectieteam naar het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van het bedrijf. Het 
inspectieteam heeft daarbij de volgende onderdelen van het VBS bekeken: 
 

 Opvolging actiepunten inspectierapport 2014; 

 Gevaren en risico’s; 

 Veilige uitvoering; 

 Veranderingen verwerken; 

 Controles. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde 
• ECN heeft de actiepunten uit het inspectierapport van 2014 opgevolgd en de overtredingen van het 

onderwerp veranderingen verwerken en controles en analyse ongedaan gemaakt; 
 
Verbeterpunten (geen overtredingen) 
• ECN heeft voor het onderdeel Gevaren en risico’s een drietal verbeterpunten, te weten het verbeteren van 

de Plan-Do-Check-Act cyclus door te borgen dat de laatste kleine actiepunten nog wel worden uitgevoerd 
en gedocumenteerd. Daarnaast moet bij de uitvoering van de veiligheidsstudies alle basisrisico’s en de 
daarbij behorende beheersmaatregelen gedocumenteerd worden. Tevens dient ECN te borgen dat 
procedures/werkinstructies periodiek worden geëvalueerd. 

• ECN heeft voor het onderdeel ‘Veilige uitvoering’ een viertal verbeterpunten, te weten het procedureel 
vastleggen van het periodiek testen van de koelwatercapaciteit van het waterstofveld. Tevens dient ECN te 
voorkomen dat er met oude procedures en werkinstructies wordt gewerkt, indien de procedures en 
werkinstructies reeds zijn geëvalueerd. Voorts dient ECN te borgen dat alle werkvergunningen worden 
beoordeeld door de QSHE-afdeling of het een hoog- of laagrisico werkvergunning betreft, totdat de fout in 
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het werkvergunningensysteem is hersteld. De beoordeelde werkvergunningen zullen vervolgens volgens 
de procedure afgehandeld dienen te worden. Ook dient ECN te borgen dat de werkvergunningen, waarbij 
een Taak Risico Analyse (TRA) uitgevoerd moet worden, in het digitale werkvergunningensysteem 
gekoppeld wordt aan die TRA    

  
Overtredingen  
Het inspectieteam constateerde tijdens de inspectie geen overtredingen. 
 
Eindoordeel 
 

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de 
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 

 

 
 
 
 
 
 




