Factsheet PGS6: Rapportage en Implementatieverplichtingen Brzo
PGS6
PGS6 is dé referentie voor Brzo-bedrijven bij de
uitvoering van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen.
Deze richtlijn biedt o.a. houvast bij het opstellen van
een veiligheidsrapport en het maken van scenario’s.
Het geeft inzicht in de verschillende Brzo-verplichtingen
die een bedrijf kan hebben en hoe deze zich met elkaar
verhouden.
In PGS6 wordt ingegaan op de eisen voor het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en het veiligheidsrapport (VR). Er worden handreikingen gegeven voor
o.a. het opstellen van scenario’s, de risico inventarisatie en risicomatrix, het opstellen van stoffenlijsten, de
procedure van kennisgeving en het intern noodplan.
Daarnaast wordt ingegaan op de inhoud van een VR
op langere termijn en de inhoud van het PBZOdocument. Voor het VMS geldt trouwens de NTA 8620.
De PGS6 is bedoeld om de regels toe te lichten, zoals
die in het BRZO'
99 en het RRZO’99 zijn vastgelegd en
die betrekking hebben op de verplichtingen van inrichtingen. De PGS6 geeft een normerende interpretatie
van de genoemde regels, maar is daarbij niet bedoeld
als dwingend voorschrift. Dat houdt in dat als algemeen
uitgangspunt het gelijkwaardigheidsprincipe wordt
gehanteerd: een inrichting kan ervoor kiezen om op
een andere manier invulling te geven aan de gestelde
eisen onder de voorwaarde dat dit tot een vergelijkbaar
of beter resultaat leidt.
Het RIB is tevens het referentiekader van de overheid
bij inspecties: de in de PGS6 vastgelegde uitleg en
interpretatie zal door de verschillende betrokken overheden worden gebruikt bij de uitvoering van toezicht.
Overgangsperiode en relatie tot RIB’99 (CPR 20) en
addendum 2005
De PGS6 is van toepassing op inrichtingen die vanaf
het moment van publicatie een nieuw VR moeten
indienen of PBZO-plichtig worden. Een overgangstermijn is van toepassing voor inrichtingen die voor de
publicatie reeds zijn gestart met het opstellen van een
nieuw VR en waar ook reeds afspraken in een vooroverleg met de overheid zijn gemaakt. Uitgangspunt is
dat alle inrichtingen die vanaf 1 januari 2007 een nieuw
VR indienen de PGS6 als referentiekader gebruiken. In
de praktijk betekent dit dat inrichtingen die vanaf 1999
BRZO-plichtig zijn de PGS6 toepassen bij de 3e ronde
VR.
Voor de inrichtingen die de PGS6 gebruiken is het
RIB’99 (CPR 20) en het in juni 2005 gepubliceerde

addendum daarop, niet van toepassing.
Achtergrond & aanleiding
Na de eerste ronde VR zijn leerervaringen opgedaan
met het eerste RIB. Het werd nuttig geacht deze te
verwerken in een nieuw te ontwikkelen RIB. Hierbij
waren de belangrijkste aandachtspunten: duidelijkheid
geven over het doel, de samenhang en de hiërarchie
van Brzo-verplichtingen (VR, PBZO-document en VBS)
en een herziening van eisen aan scenario’s om de
kwaliteit van scenario’s van bedrijven te verhogen.
Totstandkoming
De inhoud van de PGS6 is opgesteld door een werkgroep waarin de betrokken overheden en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd.

