
Transponeringstabellen Brzo 2015 en Rrzo 
 
Afkortingen: 

Bal: Besluit acitiviteiten leefomgeving 

Bkl: Besluit kwaliteit leefomgeving 

IbOw: Invoeringsbesluit Omgevingswet 

Ob: Omgevingsbesluit 

 

 

Transponeringstabel Besluit risico's zware ongevallen 2015 
 

Onderwerp/hoofdstuk Besluit 

risico’s zware ongevallen 

2015 

Artikel Brzo 2015 Artikel 

Omgevingswet 

Artikel AMvB  

1 1 - - 

Tijdstip doorwerking wijzigingen 

in bijlagen Seveso-richtlijn 

1, tweede lid 23.2 3.53 en 4.3 Bal 

Gevallen die buiten 

werkingssfeer vallen en 

uitzonderingen 

2 4.3, eerste lid 3.50, tweede lid Bal  

Toepasselijkheid besluit op 

werkgever en zelfstandige en 

samenwerkingsverplichting.  

3 - 4.4 Bal 

Coördinatie bevoegd gezag en 

gegevens-verstrekking door 

instanties 

4, eerste lid 18.19 Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.17, eerste lid, Ob.  

Informatieverstrekking en 

afstemming uitoefening 

bevoegdheden 

4, tweede en derde 

lid 

18.19 Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.17, tweede lid, Ob. 

Ter voldoening aan 

informatieverplichting kunnen 

gegevens t.b.v. andere 

wettelijke verplichtingen worden 

verstrekt 

4, vierde lid - - 

2. Algemene bepalingen    

Verplichting om alle maatregelen 

te treffen 

5, eerste lid 4.3, eerste lid 4.9, eerste lid, Bal 

Aantoonplicht dat alle 

maatregelen zijn getroffen 

5, tweede lid 4.3, eerste lid 4.9, tweede lid, Bal 

Exploitatieverbod als niet alle 

maatregelen zijn getroffen 

5, derde lid 4.3, eerste lid 4.9, derde lid, Bal 

Kennisgeving aan bevoegd gezag 6, eerste tot en 

met derde lid 

4.3, eerste lid 4.5, eerste lid Bal 

Uitzondering op de kennisgeving 6, vierde lid 4.3, eerste lid 4.5, tweede lid, Bal 

Kennisgeving aan bevoegd gezag 

voor wijzigingen inrichting 

6, vijfde en zesde 

lid 

4.3, eerste lid 4.6 Bal 



Onderwerp/hoofdstuk Besluit 

risico’s zware ongevallen 

2015 

Artikel Brzo 2015 Artikel 

Omgevingswet 

Artikel AMvB  

Lijst met gevaarlijke stoffen 

openbaar 

6, zevende lid 4.3, eerste lid 4.5, derde lid, Bal 

Grondslag voor ministeriële 

regeling 

6, achtste lid - - 

Preventiebeleid 7, eerste en 

tweede lid  

4.3, eerste lid 4.10, eerste en tweede 

lid, Bal  

Moment waarop preventiebeleid 

moet zijn opgesteld 

7, derde en vierde 

lid 

4.3, eerste lid 4.10 en 4.26 Bal 

Bijwerken preventiebeleid 7, vijfde lid 4.3, eerste lid 4.12, tweede lid, Bal 

Uitvoering preventiebeleid met 

veiligheidsbeheers-systeem 

7, zesde lid 4.3, eerste lid 4.11, eerste en tweede 

lid, Bal 

Grondslag voor ministeriële 

regeling 

7, zevende lid - - 

Aanwijzing inrichtingen met 

domino-effecten 

8, eerste lid 5.18, eerste lid, 5.26 

en 5.34, tweede lid 

8.13, tweede lid en 8.38 

Bkl 

Gegevens over omgeving 

inrichting worden door bevoegd 

gezag verstrekt aan exploitant 

8, tweede lid - 10.28 Ob 

Gegevensuitwisseling domino-

inrichtingen 

8, derde lid 4.3, eerste lid 4.13, eerste lid, Bal 

Samenwerking domino-

inrtichtingen 

8, vierde lid 4.3, eerste lid 4.13, tweede lid, Bal 

Grondslag ministeriële regeling 8, vijfde lid - - 

Bijwerken kennisgeving, 

preventiebeleid, 

veiligheidsbeheersysteem en 

veiligheidsrapport bij wijzigingen 

9, eerste lid 4.3, eerste lid 4.12, eerste lid en 4.19, 

aanhef en onder d, Bal 

Inlichten bevoegd gezag bij 

wijzigingen 

9, tweede lid 4.3, eerste lid 4.6, eerste lid, en 4.20 

Bal 

3. Hogedrempel-inrichtingen    

Opstellen veiligheidsrapport 10, eerste lid 4.3, eerste lid 4.14, eerste lid, Bal 

Inhoud veiligheidsrapport 10, tweede en 

derde lid 

4.3, eerste lid 4.14, tweede lid, Bal 

Moment van opstellen 

veiligheidsrapport en toezenden 

aan bevoegd gezag 

10, vierde en vijfde 

lid 

4.3, eerste lid 4.14, eerste lid en 4.27 

Bal 

Wijziging delen 

veiligheidsrapport 

10,  zesde lid 4.3, eerste lid 4.20 en 4.27 Bal 

Bezien en bijwerken 

veiligheidsrapport 

10, zevende en 

achtste lid 

4.3, eerste lid 4.19 Bal 



Onderwerp/hoofdstuk Besluit 

risico’s zware ongevallen 

2015 

Artikel Brzo 2015 Artikel 

Omgevingswet 

Artikel AMvB  

Toezenden bijgewerkt 

veiligheidsrapport aan bevoegd 

gezag 

10, negende lid 4.3, eerste lid 4.20 Bal 

Beoordelen veiligheidsrapport 

door bevoegd gezag en in kennis 

stellen van de conclusies aan de 

exploitant 

10, tiende lid  Wordt via het IbOw 

opgenomen in de 

artikelen 13.18 en 13.19 

Ob 

Raadpleging werknemers over 

veiligheidsrapport 

10, elfde lid 4.3, eerste lid 4.23, eerste lid, onder a, 

Bal 

Inzage geven in 

veiligheidsrapport 

10, twaalfde lid 4.3, eerste lid 4.23, derde lid, Bal 

Grondslag voor ministeriële 

regeling 

10, dertiende lid - - 

Opstellen intern noodplan 11, eerste lid 4.3, eerste lid 4.22, eerste en tweede 

lid, Bal  

Bezien en bijwerken intern 

noodplan 

11, tweede lid 4.3, eerste lid 4.22, derde en vierde lid, 

Bal 

Raadpleging werknemers over 

intern noodplan 

11, derde lid 4.3, eerste lid 4.23, eerste lid, onder b, 

en tweede lid, Bal 

Inzage geven in intern noodplan 11, vierde lid 4.3, eerste lid 4.23, derde lid, Bal 

Moment van opstellen intern 

noodplan 

11, vijfde en zesde 

lid lid 

4.3, eerste lid 4.22 en 4.28 Bal 

Grondslag voor ministeriële 

regeling 

11, zevende lid - - 

Aanwezigheid en 

beschikbaarheid actuele lijst 

gevaarlijke stoffen 

12, eerste en 

tweede lid 

4.3, eerste lid 4.24, eerste tot en met 

het derde lid, Bal 

4. Toezicht     

Opstellen en beheren 

inspectiesysteem door 

toezichthouders 

13, eerste en 

vierde lid  

4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.20, eerste lid, Ob  

Uitvoering inspecties 13, tweede en 

derde lid 

4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.22, eerste en tweede 

lid, Ob 

Inhoud inspectieplan 13, vijfde lid  4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.20, tweede lid, Ob 

Bijwerken inspectieplan 13, zesde lid 4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.20, derde lid, Ob 

Opstellen van programma’s voor 

routinematige en niet-

routinematige inspecties 

13, zevende lid 4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.21, eerste lid, Ob 



Onderwerp/hoofdstuk Besluit 

risico’s zware ongevallen 

2015 

Artikel Brzo 2015 Artikel 

Omgevingswet 

Artikel AMvB  

Inhoud programma’s 13, achtste lid 4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.21, tweede lid, Ob 

Systematische evaluatie van de 

gevaren 

13, negende tot en 

met elfde lid 

4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.21, derde lid, Ob 

Niet-routinematige inspecties 13, twaalfde lid 4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.20, tweede lid, onder 

g, Ob 

Meedelen van conclusies 

inspectie 

13, dertiende lid 4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.23, eerste lid, Ob 

Noodzakelijke acties door 

exploitant 

13, veertiende lid 4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.23, tweede lid, Ob 

Aanvullende inspectie bij 

belangrijke overtreding 

13, vijftiende lid 4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.23, derde lid, Ob 

Coördinatie inspecties 13, zestiende lid 4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.22, derde lid, Ob 

Verschaffen van informatie door 

het bevoegd gezag aan een ieder 

13, zeventiende lid 4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.24, eerste lid, Ob 

Grondslag voor ministeriële 

regeling 

13, achttiende lid - - 

Grondslag voor ministeriële 

regeling 

14 - - 

5. Openbaarheid van milieu-

informatie 

   

Aanwijzing gegevens waarvan 

geheimhouding gerechtvaardigd 

is 

15 - 4.25 Bal en wordt via het 

IbOw opgenomen in 

artikel 13.24, tweede lid 

en derde lid, Ob 

6. Sanctionering    

Aanwijzing strafbare feiten Wet 

veiligheidsregio’s 

16 = Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.29 Ob 

Aanwijzing strafbare feiten 

Arbeidsomstandighedenwet 

17, eerste lid = Wordt via het 

Invoeringsbesluit 

Omgevingswet 

opgenomen in artikel 

13.30 Ob 



Onderwerp/hoofdstuk Besluit 

risico’s zware ongevallen 

2015 

Artikel Brzo 2015 Artikel 

Omgevingswet 

Artikel AMvB  

Aanwijzing overtredingen 

waarvoor bestuurlijke boete kan 

worden opgelegd 

17, tweede lid = Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.27, eerste lid, Ob  

Aanwijzing ernstige en 

soortgelijke overtredingen 

Arbeidsomstandighedenwet 

17, derde tot en 

met vijfde lid 

= Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.27, tweede tot en met 

vierde lid, Ob 

Last onder bestuursdwang 17, zesde lid = Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.26 Ob 

Bevel tot stillegging 18 - Wordt via het IbOw 

opgenomen in artikel 

13.28 Ob  

7    

Overige bepalingen 19-26 - - 

8    

Overgangsrecht en 

slotbepalingen 

27-28 - - 

 

 

Transponeringstabel Regeling risico’s zware ongevallen 
 

Onderwerp/hoofdstuk  

Regeling risico’s zware 

ongevallen 

Artikel 

Rrzo  

Artikel 

Omgevingswet 

 

Artikel  

AMvB 

Artikel 

Omgevingsregeling 

Paragraaf 1 Begripsbepalingen     

Begripsbepalingen 1 - - - 

Paragraaf 2 Algemene bepalingen      

Uitwisseling gegevens 2 18.19 en 18.25, 

tweede en derde 

lid 

13.17, 

derde lid, 

Ob 

- 

Presentatie lijst van de 

gevaarlijke stoffen 

3 4.3, eerste lid  4.5, vierde 

lid, Bal  

- 

Vastlegging preventiebeleid voor 

zware ongevallen 

4 4.3, eerste lid  4.10, 

derde lid, 

Bal 

- 

Procedures voor de identificatie 

van de gevaren van zware 

ongevallen 

5, eerste lid 4.3, eerste lid  4.11, 

derde lid, 

Bal 

- 

 5, tweede lid 4.3, eerste lid 4.11, 

derde lid, 

aanhef en 

onder b, 

Bal 

- 

 5, derde lid 4.3, eerste lid 4.11, 

derde lid, 

aanhef en 

onder c, 

Bal 

- 



Onderwerp/hoofdstuk  

Regeling risico’s zware 

ongevallen 

Artikel 

Rrzo  

Artikel 

Omgevingswet 

 

Artikel  

AMvB 

Artikel 

Omgevingsregeling 

Aanwijzing domino-inrichtingen 6 20.8, eerste lid, 

aanhef en onder 

a 

10.28 Ob 

in 

samenhang 

met 8.38 

Bkl 

- 

Groepen van domino-inrichtingen 7 - - - 

Samenvoegen documenten 8 4.3, eerste lid  4.21 Bal - 

Paragraaf 3 

Hogedrempelinrichtingen 

    

Inhoud van het veiligheidsrapport 9, aanhef en 

onder a 

4.3, eerste lid  4.16, 

eerste lid, 

onder f, en 

4.18, 

onder a, 

Bal 

- 

 9, aanhef en 

onder b 

4.3, eerste lid  4.16, 

eerste lid, 

onder e, 

4.17, 

onder c, 

4.18, 

onder b, 

Bal 

- 

 9, aanhef en 

onder c 

4.3, eerste lid  4.14, 

vierde lid, 

Bal 

- 

 9, aanhef en 

onder d 

4.3, eerste lid  4.17, 

onder a, en 

4.18, 

onder c, 

Bal 

- 

 9, aanhef en 

onder e 

4.3, eerste lid  4.17, 

onder b, en 

4.18, 

onder d, 

Bal  

- 

 9, aanhef en 

onder f 

4.3, eerste lid  4.14, 

tweede lid, 

onder b, 

Bal 

- 

Beschrijving scenario’s in een 

risico-analyse 

10, eerste 

lid 

4.3, eerste lid  4.15, 

eerste lid, 

Bal 

- 

 10, tweede 

lid 

4.3, eerste lid  4.15, 

tweede lid, 

Bal 

- 

 10, derde lid 4.3, eerste lid  4.15, 

derde lid, 

Bal 

- 

 10, vierde 

lid 

4.3, eerste lid  4.15, 

derde lid, 

Bal 

- 

 10, vierde 

lid, onder a 

4.3, eerste lid  4.15, 

derde lid, 

onder a, 

Bal 

- 



Onderwerp/hoofdstuk  

Regeling risico’s zware 

ongevallen 

Artikel 

Rrzo  

Artikel 

Omgevingswet 

 

Artikel  

AMvB 

Artikel 

Omgevingsregeling 

 10, vierde 

lid, onder b 

4.3, eerste lid  4.15, 

derde lid, 

onder b, 

Bal 

- 

 10, vierde 

lid, onder c 

4.3, eerste lid  4.15, 

derde lid, 

onder c, 

Bal 

- 

 10, vierde 

lid, onder d 

- - - 

 10, vijfde lid 4.3, eerste lid  4.15, 

vierde lid, 

Bal 

- 

Berekening groepsrisico en 

plaatsgebonden risico 

11, eerste 

lid 

4.3, eerste en 

derde lid 

4.16, 

tweede lid, 

Bal 

4.11, onder a 

 11, tweede 

lid 

4.3, eerste lid  4.16, 

eerste lid, 

onder a, 

Bal 

- 

 11, derde lid 4.3, derde lid  - 1.3 

Beschrijving risico’s voor het 

milieu 

12, aanhef 

en onder a 

4.3, eerste lid  4.16, 

eerste lid, 

onder c, 

Bal 

- 

 12, aanhef 

en onder b 

4.3, eerste lid  4.16, 

eerste lid, 

onder d, 

Bal 

- 

Beschrijving externe en 

natuurlijke oorzaken van een 

zwaar ongeval 

13, aanhef 

en onder a 

4.3, eerste lid 4.14, 

derde lid, 

onder a, 

Bal 

- 

 13, aanhef 

en onder b 

en c 

4.3, eerste lid  4.14, 

derde lid, 

onder b, 

Bal 

- 

 13, aanhef 

en onder d 

4.3, eerste lid  4.14, 

derde lid, 

onder c, 

Bal 

- 

Indiening van het 

veiligheidsrapport 

14, eerste 

lid 

4.3, eerste lid  4.20 Bal en 

14.1 Ob 

- 

 14, tweede 

lid 

- - - 

Completeren van het 

veiligheidsrapport 

15 - - - 

Termijn beoordeling van het 

veiligheidsrapport 

16, eerste 

lid 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.19, 

eerste lid, 

Ob 

- 

 16, tweede 

lid 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.19, 

tweede lid, 

Ob 

- 

 16, derde lid 18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.19, 

derde lid, 

Ob 

- 



Onderwerp/hoofdstuk  

Regeling risico’s zware 

ongevallen 

Artikel 

Rrzo  

Artikel 

Omgevingswet 

 

Artikel  

AMvB 

Artikel 

Omgevingsregeling 

Beoordeling van het 

veiligheidsrapport door andere 

betrokken bestuursorganen 

17, eerste 

lid 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b, en 18.25, 

tweede lid 

13.18, 

tweede lid, 

Ob 

- 

 17, tweede 

lid 

18.19, eerste lid, 

onder b, en 

18.25, tweede lid 

13.18, 

derde lid, 

Ob 

- 

 17, derde lid 18.19, eerste lid, 

onder b, en 

18.25, tweede lid 

13.18, 

vierde lid, 

Ob 

- 

Bijhouden actuele lijst van de in 

de inrichting aanwezige 

gevaarlijke stoffen 

18, eerste 

lid 

4.3, eerste lid  4.24, 

derde lid, 

Bal 

- 

 18, tweede 

lid 

4.3, eerste lid  4.24, 

vierde lid, 

Bal 

- 

Paragraaf 4 Toezicht     

Coördinatie van het toezicht 19, aanhef 

en onder a, 

onder 1° 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.17, 

eerste lid, 

aanhef en 

onder a, 

Ob 

- 

 19, aanhef 

en onder a, 

onder 2° 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.17, 

eerste lid, 

aanhef en 

onder a, 

Ob 

- 

 19, aanhef 

en onder a, 

onder 3° 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.17, 

eerste lid, 

aanhef en 

onder a, 

Ob 

- 

 19, aanhef 

en onder a, 

onder 4° 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.17, 

eerste lid, 

aanhef en 

onder a, 

Ob 

- 

 19, aanhef 

en onder a, 

onder 5° 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.17, 

eerste lid, 

aanhef en 

onder a, 

Ob 

- 

 19, aanhef 

en onder a, 

onder 6° 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.17, 

eerste lid, 

aanhef en 

onder b, 

Ob 

- 

 19, aanhef 

en onder a, 

onder 7° 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.17, 

eerste lid, 

aanhef 

onder d, 

Ob 

- 

 19, aanhef 

en onder a, 

onder 8° 

- - - 



Onderwerp/hoofdstuk  

Regeling risico’s zware 

ongevallen 

Artikel 

Rrzo  

Artikel 

Omgevingswet 

 

Artikel  

AMvB 

Artikel 

Omgevingsregeling 

 19, aanhef 

en onder a, 

onder 9° 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.17, 

eerste lid, 

aanhef en 

onder d, 

Ob 

- 

 19, aanhef 

en onder b, 

onder 1° 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.17, 

eerste lid, 

aanhef en 

onder e, 

Ob 

- 

 19, aanhef 

en onder b, 

onder 2° 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.17, 

eerste lid, 

aanhef en 

onder f, Ob 

- 

Melding van een zwaar ongeval 20, eerste 

lid, aanhef 

en onder a 

4.3, eerste lid  4.7, eerste 

lid, aanhef 

en onder a, 

Bal 

- 

 20, eerste 

lid, aanhef 

en onder b 

4.3, eerste lid  4.7, eerste 

lid, aanhef 

en onder b, 

Bal 

- 

 20, eerste 

lid, aanhef 

en onder c 

4.3, eerste lid  4.7, eerste 

lid, aanhef 

en onder c, 

Bal 

- 

 20, eerste 

lid, aanhef 

en onder d 

4.3, eerste lid  4.7, eerste 

lid, aanhef 

en onder d, 

Bal 

- 

 20, eerste 

lid, aanhef 

en onder e 

4.3, eerste lid  4.7, eerste 

lid, aanhef 

en onder e, 

Bal 

- 

 20, eerste 

lid, aanhef 

en onder f 

4.3, eerste lid  4.7, eerste 

lid, aanhef 

en onder e, 

Bal 

- 

 20, eerste 

lid, aanhef 

en onder g 

4.3, eerste lid  4.7, eerste 

lid, aanhef 

en onder f, 

Bal 

- 

 20, tweede 

lid 

4.3, eerste lid  4.7, 

tweede lid, 

Bal 

- 

 20, derde lid - - - 

 20, vierde 

lid 

18.19, eerste lid, 

aanhef en onder 

b 

13.17, 

derde lid, 

aanhef en 

onder i, Ob 

- 

Paragraaf 5 Overige bepalingen     

Wijziging Regeling 

omgevingsrecht 

21 - - - 

Wijziging Regeling externe 

veiligheid inrichtingen 

22 - - - 

Paragraaf 6 Slotbepalingen     



Onderwerp/hoofdstuk  

Regeling risico’s zware 

ongevallen 

Artikel 

Rrzo  

Artikel 

Omgevingswet 

 

Artikel  

AMvB 

Artikel 

Omgevingsregeling 

Inwerkingtreding 23 - - - 

Citeertitel 24 - - - 
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