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Onterechte verwachtingen van 
de stoffenlijst via artikel 21 Brzo 

mr. B. d’Hooghe & mr. I.P. de Groot*

Inleiding

Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 
21 van het Besluit risico’s zware ongevallen 19991 (hierna: 
Brzo) aan ‘Brzo-bedrijven’ worden gesteld. Artikel 21 
Brzo bepaalt dat een bijgewerkte lijst van de aanwezige 
gevaarlijke stoffen moet worden bijgehouden en dat die 
lijst door één ieder moet kunnen worden geraadpleegd. De 
voorschriften van het Brzo zijn van toepassing op bedrijven 
die door de (toegestane) aanwezigheid of mogelijke vor-
ming van bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen grote 
risico’s met zich brengen voor mens en milieu. Het Brzo 
vindt zijn oorsprong in de Europese Seveso II-richtlijn.2 
Deze richtlijn verving de eerste Seveso-richtlijn3 die tot 
stand kwam na een ongeval met dioxine in het Italiaanse 
stadje Seveso in 1976. De Europese Gemeenschap beoogde 
met Seveso I mens en milieu beter te beschermen tegen de 
gevolgen van industriële ongevallen en de nationale bepa-
lingen in de verschillende lidstaten ter voorkoming van 
zware ongevallen en de beperking van de gevolgen ervan, te 
harmoniseren. Met Seveso II werd een volgende stap gezet 
om in de gehele Gemeenschap een hoog beschermingsni-
veau te realiseren. Aan de lidstaten werd opgedragen om 
aan exploitanten van inrichtingen waarbij hoeveelheden 
gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarde aanwezig 
(kunnen) zijn of worden gevormd, aanvullende eisen te 
stellen. Nederland heeft de Seveso II-richtlijn grotendeels 

* Mr. B. (Bianca) d’Hooghe is advocate bij Adriaanse van der 
Weel te Terneuzen, mr. I.P. (René) de Groot is advocaat bij 
Adriaanse van der Weel te Rotterdam.

1 Dit besluit geldt sinds 19 juli 1999, Stb. 1999, 234 en werd 
voor het laatst gewijzigd per 14 februari 2014, Stb. 2013, 492. 

2 Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betref-
fende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, PbEG 1997, L 
10/13. 

3 Richtlijn 82/501/EEG van de Raad van 24 juni 1982 inzake 
de risico’s van zware ongevallen van bepaalde industriële 
activiteiten, PbEG, 1982, L230/1.

geïmplementeerd door in de Arbeidsomstandighedenwet, 
de Wet milieubeheer4, de Wet rampen en zware ongeval-
len en de Brandweerwet5 een wettelijke basis te creëren6 
voor het Brzo en vervolgens in dat Brzo voorschriften ten 
behoeve van de arbeidsveiligheid, de externe veiligheid én 
de rampenbestrijding op te nemen. Afhankelijk van op 
welke wet een voorschrift uit het Brzo is gebaseerd, kan 
worden vastgesteld of de Inspectie SZW, het Wabo-bevoegd 
gezag of het bestuur van de veiligheidsregio handhavend 
mag optreden. Indien een Brzo-bepaling gebaseerd is op 
meerdere wetten, zoals artikel 21 Brzo7, geldt conform de 
Landelijke Handhavingsstrategie Brzo 19998 dat wanneer 
de informatievoorziening ten behoeve van de rampenbe-
strijding in het geding is, de veiligheidsregio optreedt. 
Inmiddels is in Europees verband de Seveso III-richtlijn9 
aangenomen, die vóór 1 juni 2015 in Nederlandse regelge-
ving moet zijn geïmplementeerd.10 Per die datum wordt 
Seveso II ingetrokken.

4 Per 1 oktober 2010 zijn vergunningverlening en handhaving 
van de Wet Milieubeheer overgeheveld naar de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Stb. 2010, 231.

5 De Wet rampen en zware ongevallen en de Brandweerwet zijn 
per 1 oktober 2010 vervangen door de Wet veiligheidsregio’s, 
Stb. 2010, 145.

6 Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware 
ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering 
van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren 
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrok-
ken (Seveso II), Stb. 1999, 122. 

7 Zie de Nota van Toelichting bij het Brzo 1999, p. 41, gepu-
bliceerd in Stb. 1999, 234.

8 Te raadplegen via www.brzoplus.nl. Brzo+ is een samen-
werkingsprogramma van de bij vergunningverlening aan 
en handhaving van Brzo-bedrijven betrokken instanties. 

9 Richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheer-
sing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen zijn betrokken. 

10 Aangezien de definitieve tekst van het Brzo 2015 op het 
moment van het schrijven van dit artikel nog niet bekend is, 
richten we ons in deze bijdrage met name op de Nederlandse 
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De verwachtingen van de stoffenlijst in de 
Nederlandse praktijk

Na de grote brand bij Chemie-Pack op 5 januari 2011 is 
er de nodige commotie ontstaan rondom de informa-
tieverstrekking aan omgeving en hulpdiensten over de 
risico’s van de vrijgekomen stoffen. De beschikbare stof-
fenlijst, die 52 pagina’s telde, was niet bruikbaar voor de 
brandweer en andere overheidsinstanties om daaruit snel 
relevante informatie te destilleren.11 Ook de analyse van 
de stoffenlijst door het RIVM liep anders en langzamer 
dan het Nationaal Crisiscentrum verwachtte.12 In onze 
praktijk merken we dat veiligheidsregio’s sindsdien meer 
en meer aanvullende eisen aan de stoffenlijst van artikel 21 
stellen, ingegeven door de verwachting dat hulpdiensten 
door middel van die stoffenlijst ter plekke zouden moeten 
kunnen vaststellen met welke (blootstellings)risico’s zij 
rekening dienen te houden. Praktijkvoorbeelden van eisen 
die de veiligheidsregio’s aan bedrijven stellen zijn:

daarop per locatie vermeld waar de gevaarlijke stoffen 
zich bevinden met daarbij een visuele weergave van hun 
gevaareigenschappen;

in te delen aan de hand van de verschillende locaties 
van een inrichting;

deze een actueel beeld geeft van de daadwerkelijk in de 
inrichting aanwezige hoeveelheden.

En dit allemaal om aan de hand van de stoffenlijst in geval 
van een calamiteit een snelle analyse van de daadwerkelijke 
gevaren te kunnen maken.

Mede gelet op het ontbreken van (gepubliceerde) recht-
spraak over artikel 21 BRZO lijkt er ogenschijnlijk vanuit 
het bedrijfsleven weinig bezwaar te bestaan tegen het 
(telkens) stellen van aanvullende eisen van de veiligheids-
regio. Niettemin zijn er wel degelijk praktische bezwaren 
tegen deze praktijk. Zo fluctueert de hoeveelheid en aard 
van gevaarlijke stoffen continue door aan- en afvoer en 
chemische reacties binnen lopende productieprocessen, 
zodat een stoffenlijst per definitie niet de daadwerkelijke 
aanwezige hoeveelheden weergeeft. Daarbij komt dat 
brandweerlieden geen chemici zijn en dat de stoffenlijs-
ten vaak dusdanig omvangrijk zijn – zo zagen we ook bij 
Chemie-Pack – dat deze niet snel kunnen worden door-

regelgeving zoals die nu geldt.
11 Pagina 65 en 72 van het Rapport Brand Chemie-Pack Moer-

dijk van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid d.d. 
24-08-2011, te raadplegen via www.ivenj.nl.

12 Pagina 13 en 97 van het Rapport Brand Chemie-Pack Moer-
dijk van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van februari 
2012, te raadplegen via www.onderzoeksraad.nl.

grond. Bovendien zijn naast de kale opsomming van de 
hoeveelheden aanwezige gevaarlijke stoffen nog allerlei 
andere factoren zoals procesomstandigheden van belang 
om in te kunnen schatten of en hoeveel gevaarlijke stoffen 
er zijn vrijgekomen. Bij een zwaar ongeval zal samen met 
deskundigen van het bedrijf de actuele relevante chemi-
sche en procestechnische informatie worden verzameld 
en geanalyseerd. Pas dan kan worden vastgesteld welke 
gevaarlijke stoffen daadwerkelijk zijn vrijgekomen, kan 
worden ingeschat om welke hoeveelheden het gaat en 
kan worden vastgesteld wat in de gegeven omstandighe-
den de werkelijke gevaren zijn en welke risico’s kunnen 
worden uitgesloten. Tot die tijd zullen hulpdiensten bij 
hun optreden rekening moeten houden met alle moge-
lijke gevaren zoals die voor de betreffende inrichting 
zijn vastgesteld. Vanuit veiligheidskundig oogpunt is het 
ongewenst wanneer men de wijze waarop de hulpdiensten 
een zwaar ongeval tegemoet treden, zou laten afhangen 
van een snelle inschatting van de gevaren ter plaatse op 
basis van een stoffenlijst die daarvoor niet geschikt is. Er 
lijkt dus een fikse discrepantie te zijn tussen de (hoogge-
spannen) verwachtingen van de stoffenlijst enerzijds en 
de bruikbaarheid van die stoffenlijst in de praktijk ander-
zijds. Bij nut en noodzaak van het stellen van hoge eisen 
door de veiligheidsregio’s aan de stoffenlijst kunnen dus 
vraagtekens worden geplaatst. Reden voor ons om eens 
nader in te zoomen op de bedoeling van de stoffenlijst. 
Dat hebben wij gedaan door de onderliggende Europese 
regelgeving rondom informatieverstrekking aan de hulp-
diensten te bestuderen en deze vervolgens te vergelijken 
met de Nederlandse regels.

Relevante bepalingen in Seveso II

De Seveso II-richtlijn maakt onderscheid tussen verplich-
tingen die moeten gelden voor alle bedrijven met een 
hoeveelheid gevaarlijke stoffen gelijk aan of boven de 
lage drempelwaarde13 en voorschriften die alleen moeten 
worden gesteld voor bedrijven met hoeveelheden gelijk aan 
of boven de hoge drempelwaarde.14 Voor iedere inrichting 
die onder het Seveso II-regime valt, geldt dat zij moet 
worden verplicht alle nodige maatregelen te nemen om 
zware ongevallen te voorkomen dan wel de gevolgen daar-
van voor mens en milieu te beperken.15 Daarnaast bevat 
Seveso II extra verplichtingen die op grond van Seveso II 
aan inrichtingen van de ‘zware categorie’ moeten worden 
opgelegd. Wij bespreken nu die extra verplichtingen uit 
Seveso II voor zover deze betrekking hebben op de ver-
plichtingen tot het opstellen en openbaar maken van 
stoffenlijsten of anderszins verband houden met de ver-

13 De lage drempelwaarden zijn opgenomen in bijlage I, deel 
1 en 2, kolom 2 bij Seveso II.

14 De hoge drempelwaarden staan in bijlage I van Seveso II in 
deel 1 en 2, kolom 3.

15 Zie artikel 5 Brzo.
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plichting tot informatieverstrekking aan de autoriteiten 
ten behoeve van de rampenbestrijding.

Veiligheidsrapport

In artikel 9 lid 1 van de Seveso II-richtlijn16 wordt aan de 
lidstaten opgedragen er voor te zorgen dat de exploitant 
van een bedrijf uit de ‘zware categorie’ een veiligheidsrap-
port indient. Met het veiligheidsrapport dient de exploitant 
(onder andere) aan te tonen dat hij de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, 
heeft geïdentificeerd (artikel 9 lid 1 sub b van Seveso II). 
Daarnaast dient de exploitant met het veiligheidsrapport 
aan te tonen dat er interne noodplannen zijn gemaakt én 
door middel van het veiligheidsrapport de nodige gegevens 
te verstrekken voor de opstelling van het externe noodplan 
door de autoriteiten, zodat deze bij een zwaar ongeval de 
nodige maatregelen kunnen treffen (artikel 9 lid 1 sub d 
van Seveso II).

Eisen aan de inhoud van het veiligheidsrapport

Artikel 9 lid 2 van Seveso II bepaalt ten eerste dat het 
veiligheidsrapport ten minste de in bijlage II vermelde 
inlichtingen moet bevatten. Eén van de inlichtingen die 
ingevolge bijlage II in het veiligheidsrapport aan de orde 
moet komen is een ‘beschrijving van de installatie’, waar-
van onderdeel uitmaakt een beschrijving van de gevaarlijke 
stoffen in de vorm van (1) een lijst met daarop vermeld 
de maximale hoeveelheden van de gevaarlijke stoffen die 
aanwezig (kunnen) zijn (2) de gevaareigenschappen; en 
(3) de eigenschappen van die gevaarlijke stoffen bij nor-
maal gebruik en bij een voorzienbaar ongeval. Het begrip 
installatie wordt in artikel 3 sub 2 van Seveso II gedefini-
eerd als ‘een technische eenheid binnen een inrichting 
waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, gebruikt, 
gebezigd of opgeslagen’.

De tweede zin van artikel 9 lid 2 van Seveso II luidt dat het 
(veiligheidsrapport) voorts een bijgewerkte17 lijst van de in 
de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen bevat. Uit artikel 
3 sub 1 van Seveso II blijkt dat onder het begrip ‘inrichting’ 
wordt verstaan het geheel door een exploitant beheerde 
gebied waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in één of 
meer installaties. Volgens artikel 2 lid 1, tweede alinea, van 
Seveso II wordt onder ‘aanwezigheid van gevaarlijke stof-

16 Ingevolge artikel 2 van Seveso II zijn de artikelen 9, 11 en 13 
uitsluitend van toepassing op de bedrijven met een feitelijk 
aanwezige, toegestane of te vormen hoeveelheid gevaarlijke 
stoffen boven de hoge drempelwaarde.

17 In het oorspronkelijke voorstel COM (1994) 4, Pb. 1994 C 
106/4 en het later gewijzigde voorstel COM (1995) 240, Pb. 
1995, C 238/4 was nog opgenomen dat de stoffenlijst jaarlijks 
moest worden bijgewerkt. Waarom die zinsnede is vervallen 
hebben wij niet kunnen achterhalen.

fen’ verstaan de feitelijke of toegestane aanwezigheid, dan 
wel de stoffen die door een industrieel chemisch proces 
dat buiten controle raakt, kunnen ontstaan.

In Seveso II wordt dus onderscheid gemaakt tussen de 
‘installatiestoffenlijst’ en de ‘inrichtingenstoffenlijst’, die 
beiden behoren bij het veiligheidsrapport. Deze stoffen-
lijsten zijn niet gebaseerd op de feitelijke aanwezigheid 
van gevaarlijke stoffen, maar gaan uit van de maximale 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen of 
mogen zijn of kunnen worden gevormd. Wanneer zich 
daarin veranderingen voordoen, dienen de stoffenlijsten 
te worden bijgewerkt.

Openbaarmaking veiligheidsrapport en ‘inrichtingenstoffenlijst’

Artikel 13 lid 4 van Seveso II verplicht de lidstaten er voor 
te zorgen dat het veiligheidsrapport ter beschikking van 
het publiek wordt gesteld. Op basis van artikel 13 lid 6 
van Seveso II geldt die verplichting nog eens afzonderlijk 
voor de ‘inrichtingenstoffenlijst’ bij het veiligheidsrapport.

Noodplan

Artikel 11 lid 1 sub a van Seveso II draagt de lidstaten 
op er voor te zorgen dat een inrichting van de zware 
categorie een intern noodplan opstelt voor de binnen de 
inrichting te nemen maatregelen en artikel 11 lid 1 sub c 
schrijft voor dat lidstaten waarborgen dat de aangewezen 
autoriteiten een extern noodplan opstellen voor de buiten 
de inrichting te treffen maatregelen. De noodplannen zijn 
– zo blijkt uit artikel 11 lid 2 van Seveso II – bedoeld om 
voorvallen in te dammen en te beheersen, schade te beper-
ken, beschermingsmaatregelen te nemen en bevolking, 
betrokken diensten en autoriteiten relevante informatie 
te verstrekken. Bijlage IV bij Seveso II schrijft voor dat 
in het interne noodplan moet zijn geregeld welk soort 
inlichtingen in geval van een calamiteit onmiddellijk aan 
de voor het in werking laten treden van het externe nood-
plan verantwoordelijke autoriteit moeten worden verstrekt. 
Daarnaast moet het verstrekken van uitvoeriger inlich-
tingen zijn geregeld wanneer deze beschikbaar komen. 
Vervolgens dient ingevolge bijlage IV bij Seveso II in het 
externe noodplan van de autoriteiten een regeling te zijn 
opgenomen voor informatieverstrekking aan het publiek.

Systematiek Seveso II wat betreft informatie aan hulpdiensten

Het systeem van Seveso II is dat de risico’s van de maxi-
maal aanwezige of te vormen gevaarlijke stoffen in de 
gehele inrichting en in de installaties afzonderlijk op 
voorhand in kaart worden gebracht in het veiligheidsrap-
port, zodat de hulpdiensten het externe noodplan daar op 
af kunnen stemmen. De wijze waarop relevante infor-
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matie aan de hulpdiensten wordt verstrekt ten tijde van 
een calamiteit, wordt vastgelegd in het interne noodplan.

Relevante bepalingen gesteld bij of krachtens 
het Brzo

Via het Brzo heeft Nederland beoogd uitvoering te geven 
aan de opdrachten die zij in het kader van de Seveso 
II-richtlijn heeft gekregen. Bij de implementatie heeft de 
wetgever overwogen dat de implementatieregelgeving geen 
verdergaande, nationale maatregelen bevat en inhoudelijk 
overeenkomt met de richtlijn.18 Het Brzo kent evenals 
Seveso II het onderscheid tussen bedrijven van de lage 
en de hoge categorie. Voor alle Brzo-bedrijven geldt de 
zorgplicht van artikel 5 Brzo om de maatregelen te nemen 
die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en 
de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. 
Daarnaast gelden voor bedrijven uit de ‘zware categorie’ 
extra verplichtingen, waaronder de plicht tot het opstel-
len van een veiligheidsrapport. Vandaar dat bedrijven 
uit de ‘zware categorie’ ook wel als VR-bedrijf worden 
aangeduid. In het navolgende zullen wij nagaan of en 
hoe de hierboven beschreven Seveso II-verplichtingen in 
het Nederlandse Brzo zijn opgenomen. Daarbij zullen wij 
bezien of het Brzo nog extra verplichtingen bevat die niet 
zijn terug te voeren op de Seveso II-richtlijn.

Veiligheidsrapport

Artikel 9 lid 1 Brzo bevat voor bedrijven uit de ‘zware 
categorie’ de verplichting om een veiligheidsrapport 
aanwezig te hebben dat de actuele stand van zaken met 
betrekking tot de veiligheid van de betrokken inrichting 
weergeeft. Artikel 10 lid 1 Brzo bepaalt vervolgens dat met 
het veiligheidsrapport onder andere wordt aangetoond 
dat de gevaren van zware ongevallen zijn geïdentificeerd 
en dat er een intern noodplan is gemaakt. Wat opvalt is 
dat in artikel 10 lid 1 Brzo het bepaalde in artikel 9 lid 1 
sub d van Seveso II – te weten dat het veiligheidsrapport 
bedoeld is om de autoriteiten te voorzien van informatie 
om een extern noodplan te kunnen opstellen – niet is 
overgenomen.

Eisen aan de inhoud van het veiligheidsrapport

Artikel 10 lid 1 Brzo bepaalt dat het veiligheidsrapport de 
gegevens en beschrijvingen moet bevatten als bedoeld in 
bijlage III van het Brzo. Artikel 10 Brzo vormt volgens de 
transponeringstabel de implementatie van artikel 9 lid 2 
van de Seveso II-richtlijn.19 De tweede volzin van artikel 
9 lid 2 van Seveso II – te weten dat het veiligheidsrapport 
een bijgewerkte lijst van de in de inrichting aanwezige 

18 Tweede Kamer 1997-1998, K 25 972, nr. 3, p. 4.
19 Zie de transponeringstabel in Staatsblad 1999, 234, p. 71.

gevaarlijke stoffen moet bevatten – is niet expliciet overge-
nomen in artikel 10 Brzo. Wel eist onderdeel j van bijlage 
III bij het Brzo – waar artikel 10 Brzo naar verwijst  – een 
beschrijving van de in de inrichting voorkomende stoffen 
en de eigenschappen en gedragingen van deze stoffen 
onder de in de inrichting geldende omstandigheden en 
bij een voorzienbaar ongeval, alsmede de hoeveelheden 
waarin deze stoffen in de inrichting kunnen voorkomen. 
Artikel 10 lid 2 Brzo opent de mogelijkheid om bij minis-
teriële regeling nadere regels te stellen. Voor de beschrij-
ving van de in de inrichtingen voorkomende stoffen zijn 
nadere regels gesteld in artikel 4 van de Regeling risico’s 
zware ongevallen. Daarin staat dat kan worden volstaan 
met de opgave per stof van de chemische naam en het 
CAS-nummer, mits daaruit de fysisch-chemische en de 
gevaareigenschappen van de betrokken stof kenbaar zijn.

Wij merken op dat de Seveso-verplichting van artikel 9 
lid 2, dat het veiligheidsrapport een bijgewerkte inrich-
tingenstoffenlijst moet bevatten, is ‘verhuisd’ naar bijlage 
III van het Brzo en dat deze bijlage III – in tegenstelling 
tot bijlage II bij Seveso II – niet (expliciet) voorschrijft dat 
(ook) een stoffenlijst per installatie onderdeel moet uitma-
ken van het veiligheidsrapport.20 De PGS 6-richtlijn21, die 
aanwijzingen geeft wanneer voldaan is aan de regels van 
het Brzo 1999, gaat er eveneens vanuit dat de stoffenlijst 
bij het veiligheidsrapport op het niveau van de gehele 
inrichting wordt vastgesteld en niet per installatie. Over 
de stoffenlijst van artikel 10 Brzo jo. bijlage III sub j jo. 
artikel 4 Rrzo wordt opgemerkt: ‘Geeft gedetailleerd inzicht 
in de omvang en kenmerken van de gevaarlijke stoffen op het 
niveau van de inrichting. De lijst wordt opgenomen in het VR 
en is bedoeld om de overheden inzicht te geven in de omvang 
van mogelijke gevaren en risico’s.’

20 Wanneer wij Bijlage II bij de Seveso II-richtlijn en Bijlage III 
bij het Brzo – die beiden aangeven aan welke eisen het veilig-
heidsrapport moet voldoen – met elkaar vergelijken, valt op 
dat die niet één op één op elkaar aansluiten. Beschrijvingen 
die in Seveso II worden gevraagd van de gehele inrichting 
worden in het Brzo gevraagd per installatie (vergelijk bij-
voorbeeld Bijlage II, onderdeel IV sub A van Seveso II en 
Bijlage III sub k bij het Brzo) en andersom. Dat is dus het 
geval ten aanzien van de beschrijvingen van de gevaarlijke 
stoffen, waar Seveso II ook een beschrijving per installatie 
eist en het Brzo een beschrijving van de stoffen van de in 
de gehele inrichting voorkomende stoffen.

21 Dit document in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen geeft 
naast uitleg een normerende interpretatie van het Brzo en 
het Rrzo en wordt door de betrokken overheden gebruikt 
bij de uitvoering van het toezicht. PGS 6 is niet bedoeld als 
dwingend voorschrift, omdat er wordt uitgegaan van het 
gelijkwaardigheidsprincipe: 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. 
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Openbaarmaking veiligheidsrapport en ‘inrichtingenstoffenlijst’

De opdracht aan de lidstaten van artikel 13 lid 4 Seveso 
II is om er voor te zorgen dat het veiligheidsrapport ter 
beschikking wordt gesteld aan het publiek en is geïm-
plementeerd via artikel 18 Brzo. Daarin is geregeld dat 
het bevoegd gezag het veiligheidsrapport ter inzage legt.

Artikel 13 lid 6 van de Seveso II-richtlijn verplicht de 
lidstaten om er voor te zorgen dat de inrichtingenstof-
fenlijst bij het veiligheidsrapport ter beschikking wordt 
gesteld aan het publiek. Deze verplichting zou volgens 
de transponeringstabel bij de Nota van Toelichting bij 
het Brzo geïmplementeerd zijn via artikel 21 lid 1 Brzo22, 
waarin staat dat de drijver van een inrichting er voor 
moet zorgen dat de bijgewerkte lijst van in de inrichting 
aanwezige gevaarlijke stoffen door één ieder kan worden 
geraadpleegd.

Extra verplichting: maandelijks bijgewerkte openbare stof-
fenlijst

Artikel 21 lid 1 Brzo verwijst wat betreft de openbaar te 
maken lijst niet naar de inrichtingenstoffenlijst die op 
grond van artikel 10 Brzo jo bijlage III sub j Brzo onderdeel 
uitmaakt van het veiligheidsrapport, maar bevat een eigen 
verplichting een bijgewerkte lijst van de in de inrichting 
aanwezige stoffen bij te houden (en vervolgens dat die lijst 
voor een ieder toegankelijk moet zijn). Het tweede lid van 
artikel 21 Brzo schept volgens de Nota van Toelichting de 
mogelijkheid om nadere regels te stellen met betrekking 
tot de inhoud van deze stoffenlijst en de momenten van 
actualisering.23 Dat is geschied in artikel 13 lid 1 van de 
Regeling risico’s zware ongevallen, waarin in het eerste 
lid is bepaald dat de stoffenlijst als bedoeld in artikel 21 lid 
1 Brzo ten minste één maal per maand wordt bijgewerkt. 
De openbare stoffenlijst mag op grond van artikel 21 lid 2 
Brzo jo. artikel 13 van de Regeling risico’s zware ongeval-
len (Rrzo) in een eenvoudigere vorm worden opgemaakt 
dan de inrichtingenstoffenlijst bij het veiligheidsrapport. 
Artikel 13 lid 2 Rrzo regelt dat per gevaarlijke stof met de 
chemische naam of handelsnaam mag worden volstaan. 
De Nota van Toelichting24 meldt daarover:

‘De in artikel 21 van het besluit genoemde bijgewerkte lijst 
met gevaarlijke stoffen moet voor een ieder toegankelijk zijn. 
Het publiek kan op deze manier inzicht krijgen in de in 
de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen. Gedetailleerde 
informatie over plaats, maximum hoeveelheid en stofei-
genschappen van de gevaarlijke stoffen is terug te vinden 

22 Zie de transponeringstabel in Staatsblad 1999, 234, p. 71.
23 Staatsblad 1999, 234, p. 58.
24 Stcrt. 1999, nr. 133, p. 8.

in de vergunning(aanvraag) en het veiligheidsrapport en 
hoeft daarom niet op de openbare lijst te worden vermeld.’

Artikel 21 Brzo jo artikel 13 Rrzo schept dus – naast de 
inrichtingenstoffenlijst die onderdeel uit moet maken 
van het veiligheidsrapport – een extra verplichting tot het 
hebben van een maandelijks bijgewerkte inrichtingenstof-
fenlijst bestemd voor het publiek met daarop de aanwezige 
gevaarlijke stoffen.

Wat opvalt is dat in het Brzo een bepaling, waarin wordt 
gedefinieerd wat er onder de aanwezigheid van gevaarlijke 
stoffen moet worden verstaan, zoals de tweede alinea van 
artikel 2 lid 1 van Seveso II, ontbreekt.

Noodplan

Artikel 22 lid 1 Brzo verplicht exploitanten van VR-bedrijven 
een intern noodplan op te stellen dat tenminste de gege-
vens en beschrijvingen bevat als bedoeld in bijlage IV 
bij het Brzo. Ingevolge sub e van die bijlage dient in het 
interne noodplan geregeld te zijn welke inlichtingen 
onmiddellijk moeten worden verstrekt aan de autoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor het in werking laten treden 
van het externe noodplan. Verder dient in het interne 
noodplan het verstrekken van uitvoeriger inlichtingen 
geregeld te zijn wanneer deze beschikbaar komen. De 
veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het opstellen van 
het externe noodplan (artikel 6.1.1. Besluit veiligheidsre-
gio’s). In dat rampenbestrijdingsplan dient een regeling 
te zijn opgenomen voor de informatievoorziening aan het 
publiek (artikel 6.1.3 Besluit veiligheidsregio’s).

Extra verplichting: actuele informatie toegankelijk voor de 
hulpdiensten

Artikel 14 Rrzo introduceert een extra verplichting. Op 
basis van deze bepaling dienen bedrijven ervoor te zorgen 
dat naast de stoffenlijst bij het veiligheidsrapport de hulp-
verleningsdiensten van de overheid voor elke installatie 
direct toegang hebben tot actuele gegevens van de binnen 
de installatie aanwezige gevaarlijke stoffen. Het gaat dan 
om de chemische stof of handelsnaam, de maximaal aan-
wezige hoeveelheid, het CAS-nummer, het VN-nummer 
en het GI-nummer, of, indien die nummers niet bestaan, 
actuele gegevens over de gevaareigenschappen (explosie, 
brand of toxische wolk). Wij spreken over een extra ver-
plichting, omdat Seveso II geen bepaling bevat waarvan 
artikel 14 Rrzo de uitwerking zou kunnen zijn. In Seveso 
II is geen algemene verplichting opgenomen om de infor-
matie op de ‘installatiestoffenlijst’ toegankelijk te maken 
voor de hulpdiensten op het moment van een ongeval 
of een dreigende ramp. Wij spreken bovendien van een 
extra verplichting, omdat volgens Seveso II én artikel 22 
lid 1 bijlage IV sub e Brzo in het interne noodplan wordt 

TBS&H-3.indd   122 12/02/15   11:41

ma
klu



Maklu TBS&H 1(3)

Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo

123

vastgelegd welke informatie in geval van calamiteiten 
direct moeten worden verstrekt. De Nota van Toelichting 
schrijft over deze extra verplichting van artikel 14 Rrzo25:

‘Hulpverleningsinstanties van de overheid zullen deze 
gedetailleerde informatie [er wordt terugverwezen naar de 
gedetailleerde informatie bij het veiligheidsrapport, toev. 
auteurs] eveneens nodig hebben bij het maken van onder 
meer een rampbestrijdingsplan voor de inrichting. Dit 
rampbestrijdingsplan zelf zal echter niet al deze detailin-
formatie bevatten. Om deze reden is het van belang dat de 
hulpverleningsinstanties van de overheid in geval van een 
zwaar ongeval of (dreigende) ramp binnen de inrichting 
direct toegang hebben tot actuele informatie over de 
plaats, hoeveelheid en eigenschappen van de op dat 
moment aanwezige gevaarlijke stoffen.
Voor gevaarlijke stoffen die zich bijvoorbeeld in reac-
tiemengsels of samengestelde producten bevinden is het 
niet altijd mogelijk de stof te specificeren met een VN-, GI- 
(Gevaarsidentificatie) of CAS-nummer. Dit kan worden 
ondervangen door op een andere manier aan te geven wat 
de gevaarseigenschappen van een stof zijn.’

In de Nederlandse handhavingspraktijk wordt artikel 14 
Rrzo opgevat als een voorschrift dat is gebaseerd op artikel 
21 Brzo en dat bepaalt waaraan de ‘hulpdienstenstoffen-
lijst’ dient te voldoen. In de Werkwijzer BRZO II, module 
3.3. (beoordeling stoffenlijsten) staat:26

‘VR-bedrijven zijn verplicht twee typen stoffenlijsten 
beschikbaar te hebben: een openbare, algemene stoffen-
lijst en een stoffenlijst voor hulpdiensten van de overheid. 
(..) De verplichting voor VR-bedrijven om een stoffenlijst 
(algemene en hulpdiensten) beschikbaar te hebben, is 
vastgesteld in artikel 21 van het Brzo 1999.

‘Nadere regels over de inhoud van de hulpdienstenstof-
fenlijst staan vermeld in artikel 14 van het Rrzo 1999.’

In de PGS 6-richtlijn27, die aanwijzingen geeft wanneer 
voldaan is aan de regels van het Brzo 1999, wordt over 
de actuele stoffenlijst per installatie voor hulpdiensten 
opgemerkt dat deze ‘een gedetailleerd inzicht geeft in de 

25 Stcrt. 1999, nr. 133, p. 8.
26 Te raadplegen via www.brzoplus.nl. De Werkwijzer is een 

richtlijn en advies aan de uitvoerende overheden en bevat 
een overzicht van de taken en wettelijke verplichtingen.

27 Dit document in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen geeft 
naast uitleg een normerende interpretatie van het Brzo en 
het Rrzo en wordt door de betrokken overheden gebruikt 
bij de uitvoering van het toezicht. PGS 6 is niet bedoeld als 
dwingend voorschrift, omdat er wordt uitgegaan van het 
gelijkwaardigheidsprincipe: 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. 

omvang en de kenmerken van de gevaarlijke stoffen binnen 
een installatie of opslagfaciliteit. De informatie wordt direct 
verstrekt aan hulpdiensten bij noodsituaties.’28

Uitstapje: de reikwijdte van artikel 14 Rrzo

Over hoe artikel 14 Rrzo moet worden uitgelegd, kan ook 
nog het nodige worden gezegd. De tekst van deze bepaling 
spreekt over actuele gegevens over de binnen de installatie 
aanwezige gevaarlijke stoffen, waaronder de maximale hoe-
veelheden. In Seveso II-verband worden onder de aanwe-
zige gevaarlijke stoffen verstaan de feitelijke of toegestane 
aanwezige gevaarlijke stoffen en de stoffen die kunnen 
worden gevormd. Zoals we zagen ontbreekt een dergelijke 
definitie in het Brzo. Dat schept verwarring, zo blijkt uit 
de eerder geciteerde Nota van Toelichting die spreekt over 
actuele informatie over de plaats, hoeveelheid en eigen-
schappen van de op dat moment aanwezige gevaarlijke 
stoffen. Die toelichting impliceert namelijk – in tegenstel-
ling tot de tekst van artikel 14 Rrzo – dat artikel 14 Rrzo de 
feitelijk aanwezige hoeveelheden zou moeten weergeven. 
Die suggestie wordt eveneens gewekt in de PGS 6-richtlijn 
wanneer wordt gesteld dat de hulpdienstenstoffenlijst een 
gedetailleerd inzicht geeft in de omvang en de kenmerken 
van de gevaarlijke stoffen binnen een installatie of opslag-
faciliteit. Dat is onjuist, de hulpdienstenstoffenlijst geeft 
enkel inzicht in de maximale hoeveelheden.

Samenvattend: de informatieverstrekking aan de hulpdiensten 
in het Brzo en het Rrzo

Het systeem van het Brzo is dat de risico’s van de maxi-
maal aanwezige of te vormen gevaarlijke stoffen in de 
gehele inrichting worden verstrekt in het kader van het 
veiligheidsrapport. Naast het algemene voorschrift in 
het Brzo dat de wijze waarop relevante informatie aan de 
hulpdiensten wordt verstrekt ten tijde van een calamiteit 
wordt vastgelegd in het interne noodplan, schrijft het 
Rrzo voor dat de informatie over de (mogelijk?) aanwezige 
gevaarlijke stoffen per installatie – waaronder de maxi-
male hoeveelheden – op het moment van een calamiteit 
onmiddellijk toegankelijk moet zijn voor de hulpdiensten.

Concluderend

Wij hebben geconstateerd dat de stoffenlijsten van de 
gehele inrichting en van de installaties afzonderlijk volgens 
de systematiek van Seveso II worden opgesteld in het kader 
van het veiligheidsrapport. Daarbij wordt uitgegaan van 
de gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn, zodat op 
basis van die maximale hoeveelheden de risico’s kunnen 
worden ingeschat. Op basis van die risico’s dient het 
externe noodplan te worden opgesteld. Via het interne 

28 Pagina 19 van PGS 6.
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noodplan kunnen met het bedrijf maatwerkafspraken 
worden gemaakt over welke informatie bij calamiteiten 
direct kan worden verstrekt aan de autoriteiten die ver-
antwoordelijk zijn voor het inwerking laten treden van 
het externe noodplan.

Bij de implementatie van Seveso II heeft Nederland een 
afwijkend systeem ingevoerd. De informatie over de risi-
co’s van de maximaal aanwezige of te vormen gevaarlijke 
stoffen in de gehele inrichting worden nog wel verstrekt 
in het kader van het veiligheidsrapport, maar de infor-
matie over de aanwezige gevaarlijke stoffen per instal-
latie – waaronder de maximale hoeveelheden – dient via 
de stoffenlijst direct toegankelijk te zijn bij calamiteiten. 
Bezwaarlijk is dat hiermee de analyse van de potentiële 
risico’s op installatieniveau niet plaats vindt bij van het 
opstellen van het noodplan, maar verschuift naar het 
moment dat er al sprake is van een calamiteit.

De veiligheidsregio’s gaan nog een stap verder door maat-
regelen te eisen die er toe zouden moeten voeren dat uit 
de installatiestoffenlijst de daadwerkelijke op dat moment 
aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen met bijbe-
horende risico’s zouden moeten blijken. Vanwege de 
dynamiek binnen de inrichting en de continue processen 
binnen de installaties waardoor gevaarlijke stoffen telkens 
van plaats, hoeveelheid en samenstelling veranderen, 
kan dat doel in praktijk echter nooit gehaald worden. 
Daardoor krijgt de stoffenlijst een status die zij niet waar 
kan maken. Deze lijst is namelijk voor een snelle beoor-
deling ter plekke niet geschikt en ook niet bedoeld. Het 
gevaar is dat het handelen van de hulpdiensten afhan-
kelijk wordt van een mogelijk onjuiste interpretatie van 
een mogelijk al weer achterhaalde stoffenlijst en dat het 
handelen van de hulpdiensten niet meer uitgaat van de 
worst-case scenario’s op basis van de maximaal aanwe-
zige hoeveelheden. De verwachting dat de stoffenlijst het 
de hulpdiensten mogelijk maakt om bij een calamiteit 
direct de daadwerkelijke gevaren vast te stellen, is dus 
niet alleen onterecht maar ook gevaarlijk. Het is daarom 
aan te bevelen dat de veiligheidsregio’s in de praktijk de 
focus niet zullen gaan leggen op het telkens ‘oplappen’ 
van de stoffenlijst, maar op het externe noodplan. Voor het 
verstrekken van relevante en beschikbare informatie ten 
tijde van een calamiteit kunnen via het interne noodplan 
maatwerkafspraken worden gemaakt.

Toekomstig

In het concept van het Brzo 2015 wordt de verplichting 
van het hebben van een actuele stoffenlijst voor de hulp-
diensten opgenomen in het Brzo zelf, hoewel Seveso III 
het fenomeen van de actuele stoffenlijst niet kent. In 
het Brzo 2015 zou de actuele stoffenlijst overigens – in 
tegenstelling tot het huidige Brzo – komen te gelden 

naast de installatielijst bij het veiligheidsrapport. Het is 
aan te bevelen dat er in het kader van de totstandkoming 
van het Brzo 2015 nog extra nagedacht zal gaan worden 
over de systematiek van informatievoorziening aan de 
hulpdiensten zoals de Seveso-richtlijnen die kennen. Op 
schijnzekerheid zit niemand te wachten. Het doel dat 
iedereen voor ogen staat, te weten een veilige en efficiënte 
rampenbestrijding, wordt niet via stoffenlijst bereikt maar 
via een deugdelijk noodplan.
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