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BRZO-2015
In juli 2015 is het BRZO 20151 in werking getreden. Dit besluit is de implementatie van de Europese
Seveso III richtlijn. Het besluit heeft net als zijn voorganger het BRZO1999 tot doel de gevaren van zware
ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, te voorkomen en te beheersen. Bedrijven hebben
formeel de plicht zelf te melden wanneer sprake is van het overschrijden van een lage of hoge drempelwaarde.
De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in een inrichting aanwezig zijn bepalen of het al dan niet onder het
BRZO valt. In bijlage I van de Seveso III richtlijn 2 zijn lijsten van gevaarlijke stoffen opgenomen met
drempelwaarden. Deze drempelwaarden bepalen of een inrichting tot één van de volgende categorieën
behoort:
-

lagedrempelinrichting (voorheen PBZO-inrichting);
hogedrempelinrichting (voorheen VR-inrichting);
nieuwe, bestaande en andere inrichting.

RRZO-2015
Het BRZO 2015 is uitgewerkt in De Regeling Risico Zware Ongevallen (RRZO-2015). In algemene zin
gesteld brengt deze nieuwe regeling voor de bedrijven geen wezenlijke veranderingen met zich mee,
omdat de meeste verplichtingen ook al in het oude (vervallen) RRZO 1999 waren opgenomen.
In de Staatscourant van 3 maart 2016 (nr. 10468)3 heeft de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu de
vernieuwde Richtlijn (RRZO 2016) gepubliceerd. Toch zijn er wel verschillen tussen het RRZO-1999 en
het RRZO-2016. De belangrijkste zijn:
- De classificatie van gevaarlijke stoffen is veranderd en is gebaseerd op de CLP-verordening en
voor diverse stoffen zijn de drempelwaarden veranderd. Dit kan tot gevolg hebben dat de inrichting in een andere categorie komt te vallen;
- Bij de kennisgeving dient een lijst van gevaarlijke stoffen te worden gepresenteerd, waarbij kan
worden volstaan met de chemische naam en CAS-nummer, mits inzichtelijk is op basis van welke
stoffen de inrichting een lagedrempelinrichting of een hoge drempelinrichting is;
- Bij de vastlegging van het preventiebeleid voor zware ongevallen is een identificatie vereist van
mogelijke scenario’s van zware ongevallen en het analyseren van de risico’s daarbij;
- Door de inrichting moet, sterker dan onder de oude regelgeving, in de analyse van risico’s de directe omgeving van de inrichting worden meegenomen. De achtergrond daarvan is dat externe
gevaren een domino-effect kunnen veroorzaken indien zich in de inrichting een zwaar ongeval
voordoet. De externe gevaren kunnen BRZO-inrichtingen in de directe omgeving zijn, maar ook
moet aandacht besteed worden aan natuurlijke oorzaken (bijvoorbeeld overstroming en aardbevingen). Het bevoegd gezag kan inrichtingen aanwijzen als domino-inrichtingen. Het bevoegd
gezag verstrekt daartoe beschikbare informatie;
- De uitwisseling van gegevens behoeft niet langer alleen op papier plaats te vinden, maar kan ook
via de elektronische weg, waarbij er soms een verplichting daartoe geldt. Zo dient bijvoorbeeld zo
spoedig mogelijk na een zwaar ongeval een elektronische melding met diverse gegevens plaats
te vinden.
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-272.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0001:0037:NL:PDF
3 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-10468.html
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Let op! De deadlines voor de overgangstermijnen inzake de Seveso III richtlijn komen dichtbij…!
Deadlines:
Indienen kennisgeving en preventiebeleid:
- nieuwe inrichtingen
: bij de aanvraag om een omgevingsvergunning4
5
- bestaande inrichtingen
: voor 8 juli 2016
5
- andere inrichtingen
: voor 8 juli 2016.
Indienen aangepast veiligheidsrapport (alleen voor hogedrempelinrichting):
1
- nieuwe inrichtingen
: bij de aanvraag om een omgevingsvergunning
5
- bestaande inrichtingen
: voor 1 juni 2016
5
- andere inrichtingen
: voor 8 juli 2017.
Opstellen intern noodplan (alleen hogedrempelinrichting):
- voor nieuwe inrichtingen
: binnen een redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling of vóór
wijzigingen die leiden tot een aanpassing van de lijst van de
gevaarlijke stoffen;
5
- voor bestaande inrichtingen : voor 1 juni 2016;
5
- voor andere inrichtingen
: voor 8 juli 2017.

Begrip Inrichting BRZO
Binnen het BRZO-2015 worden verschillende inrichtingen onderscheiden. Op basis van dit onderscheid
wordt bepaald welke vereisten van toepassing zijn (overgangsrecht). De volgende inrichtingen worden
onderscheiden:
•

Nieuwe inrichting:
-

•

In bedrijf of gebouwd na 8 juli 2015;
Bedrijf waarop besluit op 31 mei 2015 niet van toepassing was en na 8 juli 2015 wel door
wijziging van installatie of activiteiten die leiden tot wijziging van de lijst van de gevaarlijke stoffen;
Bestaande inrichting:

-

•

Bedrijf waarop besluit op 31 mei 2015 van toepassing was en waarop dit besluit na 8 juli 2015
van toepassing is, zonder dat een wijziging van de indeling als lagedrempelinrichting of
hogedrempelinrichting heeft plaatsgevonden;
Andere inrichting:

-

Bedrijf waarop besluit op 31 mei 2015 niet van toepassing was en waarop dit besluit na 8 juli
2015 wel van toepassing is, zonder dat de inrichting veranderd is;
Bedrijf waarop besluit op 31 mei 2015 reeds van toepassing was en op 8 juli 2015 door
inwerkingtreding van het besluit een hogedrempelinrichting wordt in plaats van een
lagedrempelinrichting of omgekeerd;

4 Het kan hierbij ook gaan om een revisievergunning of een wijzigingsvergunning. Het begrip nieuwe inrichtingen in

het BRZO 2015 is ruimer dan in het normale spraakgebruik. Een lagedrempelinrichting die hogedrempelinrichting
wordt of andersom kan volgens het BRZO 2015 een nieuwe inrichting zijn.
5 Dit geldt niet als de gegevens die eerder zijn ingediend, voldoen aan BRZO 2015 en ongewijzigd zijn.

