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Wat verandert er voor de Brzo-inspecties?



Programma

09.30 - 10.00 uur: deel 1 - stelsel Omgevingswet en

inbouw Brzo op hoofdlijnen

10.00 - 10.10 uur: beantwoorden vragen

10.10 - 10.20 uur: pauze

10.20 - 11.00 uur: deel 2 – waar landt wat in het stelsel

11.00 – 11.15 uur: beantwoorden vragen



Deel 1: Stelsel Omgevingswet



Seveso-regels in huidig recht
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Brzo 2015: alle regels in één amvb en mr

• Regels voor Seveso-inrichtingen

• maatregelen treffen, vbs, vr, intern noodplan, stoffenlijst etc.

• verwijzingen naar Seveso-richtlijn

• Regels voor overheden

• beoordelen veiligheidsrapporten

• toezicht en handhaving

• Aanwijzing domino-inrichtingen

• Boeteregels voor de ISZW

• Strafbaarstellingen o.g.v. Wvr en Arbo-wet



Seveso-regels in stelsel Omgevingswet
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Huidig                                   nieuw
Zoek de verschillen

ordening op onderwerp v.s. ordening naar doelgroep



Einde deel 1

Vragen?



Deel 2: waar landt het Brzo 2015 in het nieuwe stelsel?



Besluit activiteiten leefomgeving



Milieubelastende activiteiten

• H2 t/m H5

• Definities in bijlage I

• H2:

• bevoegd gezag: blijft GS voor Seveso-inrichting

• normadressaat: degene die de Seveso-inrichting exploiteert

• specifieke zorgplicht > maar artikel 5 blijft bestaan!

• maatwerk: voor Seveso-inrichtingen geen versoepelingen mogelijk

• ongewone voorvallen: informeren bevoegd gezag
(zwaar ongeval is een ongewoon voorval)



Systeem Bal (vervolg)

• Hoofdstuk 3: richtingaanwijzer: indeling naar bedrijfstakken 
(sbi indeling), zoals:

• Nutssector en industrie

• Afvalbeheer

• Agrarische sector

• Transport, logistiek en ondersteuning daarvan

• Mijnbouw

• Daarnaast:

• Complexe bedrijven: o.a. Seveso-inrichtingen

• Bedrijfstakoverstijgende activiteiten, zoals opslaan gevaarlijke 
stoffen in opslagtanks of verpakkingen



Werking richtingaanwijzer

• Per bedrijfstak/complex bedrijf/bedrijfstakoverstijgende
activiteit wordt aangegeven:

• Of omgevingsvergunning verplicht is

• Welke algemene regels in de hoofdstukken 4 en 5 van toepassing 
zijn



Voorbeelden

• Opslaan van > 10.000 kg gevaarlijke stoffen (ADR-
geclassificeerd):

• activiteit is vergunningplichtig

• geen algemene regels van toepassing

• Exploiteren van een Seveso-inrichting:

• activiteit is vergunningplichtig

• algemene regels van paragraaf 4.2 zijn van toepassing

› Als bedrijf in verschillende bedrijfstakken valt kunnen meerdere 
paragrafen in hoofdstuk 4 gelden



Hoofdstuk 4: algemene regels

• Gelden alleen als aangewezen in hoofdstuk 3 (richtingaanwijzer)

 Begin dus in hoofdstuk 3!

• Paragrafen met EV relevantie (voorbeelden):

• § 4.2: Seveso-inrichting

• § 4.93: Opslaan van brandbare vloeistoffen in bovengrondse opslagtanks

• § 4.98: Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 



Paragraaf 4.2 Seveso-inrichtingen

• Toepassingsbereik

• Arbo: van toepassing op werkgever

• Kennisgeving > gegevens en bescheiden verstrekken

• Alle maatregelen treffen (nu art. 5, wordt 4.9)

• Preventiebeleid

• VBS

• Verplichtingen voor aangewezen domino-inrichtingen

• Veiligheidsrapport

• Intern noodplan

• Stoffenlijst



Verschil met nu

• Alle verplichtingen staan in Bal

• Geen delegatie naar ministeriële regeling



Besluit kwaliteit leefomgeving



Aanwijzing domino-inrichtingen

• Bij beoordeling vergunningaanvraag vaststelling domino-effecten

• Als sprake van domino-effecten > aanwijzing in vergunning

• Na aanwijzing treden verplichtingen Bal in werking



Omgevingsbesluit



Procedures en toezicht en handhaving

• Afdeling 13.2

• Kwaliteitseisen handhaving

• Basistakenpakket omgevingsdiensten

• Afdeling 13.3 Toezicht en handhaving Seveso-inrichtingen

• Coördinatie

• Onderzoeken veiligheidsrapport

• Toezichtsysteem, -plan en –programma

• Uitvoering toezicht

• Openbaarmaking bevindingen



Sanctionering: afdeling 13.4

• Bestuurlijke handhaving Arbo-wet

• Last onder bestuursdwang

• Bestuurlijke boete

• Strafbaarstellingen

• Wvr

• Arbo-wet



Waar landt het Brzo in het nieuwe stelsel?

Brzo 2015 Bal/Bkl/Ob

Artikel 5: verplichting om alle maatregelen te treffen Artikel 4.9 Bal

Artikel 6: kennisgeving aan bevoegd gezag Artikel 4.5 en 4.6 Bal

Artikel 7: preventiebeleid en VBS Artikel 4.10 - 4.12 Bal 

Artikel 8: aanwijzing domino-inrichtingen Artikel 8.13 en 8.38 Bkl

Artikel 8: verplichtingen voor domino-inrichtingen Artikel 4.13 Bal

Artikel 10: opstellen veiligheidsrapport Artikel 4.14 Bal

Artikel 10: beoordelen veiligheidsrapport Afdeling 13.3 Ob

Artikel 11: opstellen intern noodplan Artikel 4.22 Bal 

Artikel 12: actuele lijst gevaarlijke stoffen Artikel 4.24 Bal

Artikel 13: inspectiesysteem, -plan en -programma en 

inspecteren

Afdeling 13.3 Ob 

Artikelen 16 en 17: aanwijzing strafbare feiten Afdeling 13.4 Ob

Artikel 17: bestuurlijke boete Afdeling 13.4 Ob

Nieuw: voor bevoegd gezag 

mogelijk o.g.v. artikel 18.11 

Ow



Wat blijft hetzelfde

• Inhoudelijke verplichtingen voor bedrijven

• Verwijzing naar de bijlagen bij de Seveso-richtijn: VBS, VR, intern noodplan

• Werkgever en zzp’er blijven normadressaat

• Coördinatie toezicht door bevoegd gezag Ow

• Uitvoering toezicht (inspectiemethodiek) en uitwisseling van 
toezichtsinformatie

• Openbaar maken van toezichtrapporten

• Sanctiestrategie (zal wel geactualiseerd moeten worden)

• Uitvoering Brzo-taken door dezelfde 6 omgevingsdiensten



Nieuwe aspecten

• Inrichting > milieubelastende activiteit

• Definitie van Seveso-inrichting: aansluiting bij Seveso-richtlijn

• Inrichtingenbegrip van de Wm niet meer relevant

• Uitbreiding normadressaat

• degene die de controle heeft over de Seveso-inrichting (alleen expliciet 
gemaakt voor arbeidsveiligheid)

• Alle regels op niveau AMvB

• aanvraagvereisten en berekeningsmethoden wel in Omgevingsregeling

• Geen ‘inspectie’ maar ‘toezicht’

• Bevoegd gezag kan bestuurlijke boete opleggen



Wat moet er geregeld worden voor 2022?

• Mandaatbesluiten: nieuwe wettelijke grondslagen

• Aanwijzingsbesluiten toezichthouders: nieuwe wettelijke 
grondslagen

• Procesafspraken over nieuw sanctiemiddel (bestuurlijke boete)

• Landelijk: actualiseren van sanctiestrategie



Conclusies

• Inhoudelijk verandert er niets

• Ordening van de regels is wel anders

• naar doelgroepen i.p.v. onderwerpen

• Soms andere namen van begrippen

• ‘toezicht’ i.p.v. ‘inspectie’, Seveso-inrichting i.p.v. Brzo-inrichting

• Aantal praktische zaken regelen voor 2022

• mandaat, aanwijzing toezichthouders, bestuurlijke boete, actualiseren 
sanctiestrategie



Einde deel 2

Vragen?



Meer weten?

www.omgevingswetportaal.nl

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Informatiepunt: 088 - 79 70 790

Dank voor uw
aandacht!
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