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Dit artikel gaat over de verplichtingen die bij inwerkingtreding van het Besluit risico’s 
zware ongevallen 2015 (hierna Brzo 2015) op bedrijven zijn komen te rusten en met 
name over de daaraan gekoppelde termijnen waarbinnen bedrijven aan die verplichtin-
gen moeten gaan voldoen. Vanuit het bedrijfsleven bereiken ons signalen dat er vrees is 
dat de verplichtingen uit het Brzo 2015 (nog) niet (volledig) kunnen worden nageleefd 
binnen de gestelde termijnen, omdat inwerkingtreding van de Regeling Risico’s zware 
ongevallen lang op zich heeft laten wachten2 en de PGS 6-richtlijn (waarin wordt aange-
geven hoe aan het Brzo en het Rrzo kan worden voldaan3) nog moet worden aangepast.  
  
Wij zullen eerst de hoofdlijnen van het Brzo 2015 beschrijven en ingaan op de vraag wel-
ke bedrijven binnen welke termijn moeten voldoen aan welke verplichtingen met betrek-
king tot de kennisgeving, het preventiebeleid, het veiligheidsrapport en het intern nood-
plan. Vervolgens brengen we de verplichtingen uit het Brzo 2015 en de Rrzo 2015 rond-
om de kennisgeving, het preventiebeleid, het veiligheidsrapport en het intern noodplan in 
kaart. Daarbij bekijken we in hoeverre het Brzo 2015 en de Rrzo 2015 extra verplichtin-
gen bevatten ten opzichte van het Brzo 1999 en het Rrzo 1999 en onderzoeken we in 
hoeverre er met de onder het regime van het Brzo 1999 opgestelde documenten kan 
worden volstaan. Per verplichting bekijken we welke risico’s bedrijven lopen wanneer 
daar niet tijdig of volledig aan kan worden voldaan en proberen we praktische handvat-
ten te bieden om die risico’s te beperken. Nadat we nog kort aandacht besteden aan de 
juridische implicaties van gedane toezeggingen door de Brzo-omgevingsdiensten, sluiten 
we af met een conclusie. 
 
BRZO 2015  
 
Het Brzo 2015 is de ‘opvolger’ van het Brzo 1999 en vindt zijn oorsprong in de Europese 
Seveso III-richtlijn4, die – evenals de twee eerdere Seveso-richtlijnen5 - beoogt be-
scherming te bieden tegen zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 
De Seveso III-richtlijn ziet op zowel de veiligheid voor de omgeving, de arbeidsveiligheid 
als de voorbereiding van bestrijding van rampen en zware ongevallen. Aanleiding voor de 
derde Seveso-richtlijn was (onder andere) de aanpassing aan de nieuwe indeling van 
gevaarlijke stoffen op grond van de CLP-verordening.6 De indeling van stoffen in bijlage I 
                                                
1  Mr. B. (Bianca) d’Hooghe en  mr. C.J (Jaap) IJdema zijn werkzaam als advocaat bij Adriaanse 

van der Weel Advocaten  (www.avdw.nl). 
2  Inwerking getreden op 4 maart 2016, Stcrt. 2016, nr. 10468. 
3  De PGS 6 richtlijn geeft, behalve uitleg van regelgeving, een interpretatie van de regels uit het 

Brzo en het Rrzo. De PGS 6 richtlijn bevat geen dwingende voorschriften, hetgeen betekent dat 
een inrichting ervoor kan kiezen om op een andere manier invulling te geven aan de gestelde 
eisen mits dat dit tot een vergelijkbaar of beter resultaat leidt.   

4  Richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware on-
gevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (PbEU 2012, L 197). 

5  De eerste Seveso-richtlijn was richtlijn 82/501/EG van 24 juni 1982 inzake de risico’s van zware 
ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten (PbEG 1982, L 230). De tweede Seveso-richtlijn 
was richtlijn 96/82/EG (Seveso II) van 9 december 1996 betreffende de beheersing van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (PbEG 1997, L 10).  

6  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels (PbEU 2008, L353). Deze verordening is afgestemd op het 
Globally Harmonised System of Classifaction and Labelling of Chemicals, ofwel GHS.  
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bij de Seveso III-richtlijn is daarop gebaseerd. De Seveso III-richtlijn maakt onderscheid 
tussen verplichtingen die moeten gelden voor alle bedrijven met een hoeveelheid gevaar-
lijke stoffen gelijk aan of boven de lage drempelwaarde7 en voorschriften die alleen moe-
ten worden gesteld voor bedrijven met hoeveelheden gelijk aan of boven de hoge drem-
pelwaarde.8 Voor de op grond van de Seveso III-richtlijn door deze bedrijven op te stel-
len en in te dienen documenten, zijn in de richtlijn overgangstermijnen bepaald. De Se-
veso III-richtlijn had vóór 1 juni 2015 in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd 
moeten zijn. Implementatie heeft voor het grootste deel plaatsgevonden door inwerking-
treding van het Brzo 2015 op 8 juli 2015.9  
 
Doordat de richtlijn aandacht besteedt aan verschillende veiligheidsaspecten, is het Brzo 
2015 gebaseerd op de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht, de Wet Milieubeheer, de 
Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Veiligheidsregio’s. Dit maakt dat bedrijven wat 
betreft de handhaving van het Brzo 2015 te maken hebben met zowel de Inspectie SZW 
als het milieubevoegd gezag (via de regionale uitvoeringsdienst of omgevingsdienst) en 
de Veiligheidsregio. De voorschriften van het Brzo 2015 zijn van toepassing op bedrijven 
waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de drem-
pelwaarde genoemd in deel 1 of deel 2 van bijlage I bij de richtlijn. Het gaat dan om de 
werkelijke of de verwachte aanwezigheid10 van gevaarlijke stoffen of de redelijkerwijs 
voorzienbare vorming van gevaarlijke stoffen bij verlies van controle over haar proces-
sen. De verplichtingen om een kennisgeving te doen en een preventiebeleid op te stellen 
gelden voor alle bedrijven waarop het Brzo 2015 van toepassing is, de verplichtingen om 
een veiligheidsrapport in te dienen en een intern noodplan op te stellen gelden uitsluitend 
voor inrichtingen die voldoen aan de hoge drempelwaarde. Wanneer uiterlijk aan ge-
noemde verplichtingen moet zijn voldaan, volgt uit de overgangsbepalingen die het Brzo 
2015 uit de Seveso III-richtlijn heeft moeten overnemen. De Rrzo 2015 is gebaseerd op 
en vormt een uitwerking van het Brzo 2015 en stelt nadere regels. De Rrzo 2015 is op 4 
maart 2016 in werking getreden. Het concept van de nieuwe PGS 6 richtlijn is vanaf 26 
april 2016 beschikbaar voor een openbare commentaarronde.11 
 
Nieuwe, bestaande of andere inrichting 
 
Artikel 1 van het Brzo 2015 definieert diverse begrippen die in het Brzo worden gehan-
teerd, waaronder de begrippen ‘nieuwe inrichting’, ‘bestaande inrichting’ en ‘andere in-
richting’. De vaststelling om wat voor een type inrichting het gaat, is van belang, omdat 
ten aanzien van deze verschillende typen inrichtingen verschillende termijnen worden 
gehanteerd waarbinnen aan de verplichtingen rondom de kennisgeving, het preventiebe-
leid (en bij hogedrempelinrichtingen) het veiligheidsrapport en het intern noodplan, moet 
worden voldaan.  
 
 
 

                                                
7  De lage drempelwaarden zijn opgenomen in bijlage I, deel 1 en 2, kolom 2 bij Seveso III. 
8  De hoge drempelwaarden staan in bijlage I van Seveso III  in deel 1 en 2, kolom 3. 
9  Stb. 2015, 272. 
10  Onder de verwachte aanwezigheid van gevaarlijke stoffen wordt volgens de Nota van Toelich-

ting bij art. 1 verstaan ‘de vergunde hoeveelheid die maximaal in de inrichting aanwezig kan 
zijn of kunnen ontstaan tijdens processen’. Stb. 2015, 272, p. 48.  

11  Te raadplegen op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 
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Een nieuwe inrichting is een inrichting die: 
•   ná 8 juli 2015 is gebouwd of in werking gesteld, of; 
•   ná 8 juli 2015 haar installaties of activiteiten dusdanig wijzigt dat zij 

o   ofwel voor het eerst onder het Brzo komt te vallen; 
o   ofwel van lagedrempel- naar hogedrempelinrichting gaat of omgekeerd.  

Dit zal een vrij beperkte groep bedrijven zijn.  
 
Een bestaande inrichting is een inrichting waarop het Brzo 1999 al van toepassing was, 
die sinds de inwerkingtreding onder het Brzo 2015 valt en waarbij de indeling in hoge of 
lagedrempelinrichting bij inwerkingtreding van het Brzo 2015 ongewijzigd is gebleven. 
Het overgrote deel van de bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen, zal tot deze catego-
rie behoren. 
 
Een andere inrichting is een inrichting die uitsluitend door de inwerkingtreding van het 
Brzo 2015 (lees: de gewijzigde stoffenindeling) voor het eerst onder het Brzo is komen te 
vallen of van lagedrempel- naar hogedrempelinrichting is gegaan of omgekeerd. Dit zal 
een zeer beperkte groep zijn.12  
 
Geldende termijnen 
 
Voor nieuwe inrichtingen geldt dat zij bij of in het kader van de aanvraag van (wijziging 
of revisie van) de omgevingsvergunning de gegevens die moeten worden opgenomen in 
de kennisgeving aan het bevoegd gezag moeten verstrekken, het preventiebeleid moeten 
hebben opgesteld en (in geval van een hogedrempelinrichting) het veiligheidsrapport aan 
het bevoegd gezag moeten zenden. Het interne noodplan moet zijn opgesteld binnen een 
redelijke termijn voor inbedrijfstelling van de nieuwe inrichting of voor de wijziging waar-
door een inrichting Brzo-bedrijf wordt of een hogedrempelinrichting wordt. 
 
Bestaande inrichtingen dienen vóór 8 juli 2016 een kennisgeving te doen en het preven-
tiebeleid op te stellen. Voor hogedrempelinrichtingen geldt - opmerkelijk genoeg - dat zij 
het veiligheidsrapport en het interne noodplan al eerder, namelijk op 1 juni 2016 moeten 
inzenden respectievelijk opstellen. 
 
Voor andere inrichtingen geldt eveneens dat zij vóór 8 juli 2016 een kennisgeving moe-
ten doen en het preventiebeleid dienen op te stellen. Inrichtingen die als gevolg van de 
inwerkingtreding van het Brzo 2015 hogedrempelinrichting zijn geworden, hebben tot 8 
juli 2017 gelegenheid om een veiligheidsrapport in te dienen en een intern noodplan op 
te stellen.  
 
DE KENNISGEVING 
 
Artikel 6 lid 1 Brzo 2015 
Artikel 6 lid 1 Brzo 2015 verplicht de exploitant van een Brzo-bedrijf om aan het milieu-
bevoegd gezag een kennisgeving te sturen met daarin de onder a tot en met h genoem-
                                                
12  Bij de vaststelling van de Seveso III-richtlijn is beoogd om de reikwijdte van de richtlijn zoveel 

mogelijk intact te laten en wijzigingen als gevolg van de nieuwe indeling zoveel mogelijk te 
voorkomen, aldus de Nederlandse wetgever in de toelichting op het Brzo 2015, Stb. 2015, 272, 
p. 25. 
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de gegevens. Niet naleving van deze verplichting is zowel een strafbaar13 als een beboet-
baar feit14. Wanneer er géén kennisgeving wordt ingediend, geldt  een boetenormbedrag 
van € 50.000,-. Per ontbrekend onderdeel geldt een boetenormbedrag van € 5.000,-. 
Daarnaast kan er bestuursrechtelijk gehandhaafd worden.15 Artikel 6 lid 8 Brzo 2015 be-
paalt dat ten aanzien van het eerste lid bij ministeriële regeling nadere regels kunnen 
worden gesteld.  
 
Onderdelen a t/m d (gegevens inrichting) 
De in artikel 6 lid 1 Brzo 2015 genoemde onderdelen a t/m d bevatten primaire gegevens 
die moeten worden verstrekt, te weten:  

a.   de naam of handelsnaam van de exploitant; 
b.   het volledige adres van de inrichting; 
c.   het adres van de zetel van de exploitant (indien dat afwijkt) en; 
d.   de naam en functie van de met de feitelijke leiding van de inrichting belaste per-

soon (indien die persoon niet de exploitant is).  
Dit voorschrift is helder en wijkt inhoudelijk niet af van de primaire gegevens die in het 
kader van de kennisgeving onder het regime van het Brzo 1999 moesten worden ver-
strekt.16  
 
Onderdeel e en f (gegevens gevaarlijke stoffen) 
De in artikel 6 lid 1 Brzo 2015 genoemde onderdelen e en f bevatten gegevens over ge-
vaarlijke stoffen die moeten worden verstrekt, te weten: 

e.   de gegevens die nodig zijn om de gevaarlijke stoffen en de categorie van stoffen 
te identificeren die in de inrichting aanwezig zijn of kunnen zijn en; 

f.   een lijst met de hoeveelheden, aard en fysische vormen van de gevaarlijke stoffen 
die aanwezig kunnen zijn in de inrichting. 

 
Ten aanzien van deze gegevens kent het Brzo 2015 wel wat wijzigingen ten opzichte van 
het Brzo 1999. De Nota van Toelichting kondigde al aan dat nog nadere regels zullen 
worden gesteld ten aanzien van de presentatie van de lijst met gevaarlijke stoffen. 17 Die 
nadere regels zijn vastgelegd in artikel 3 van het Rrzo 2015. 
 
Welke gevaarlijke stoffen? 
Nieuw is dat op de lijst met gevaarlijke stoffen niet alleen gevaarlijke stoffen moeten 
worden vermeld die in de inrichting aanwezig zijn (inclusief voorzienbare reactiepro-
ducten)18, maar ook de gevaarlijke stoffen die in de inrichting aanwezig kunnen zijn.19 De 
nieuwe kennisgeving zal dus mogelijk meer (categorieën) gevaarlijke stoffen bevatten 

                                                
13  Op basis van art. 17 lid 1 Brzo 2015 voor zover de veiligheid van werknemers in het geding is 

en op grond van art. 1a sub 1 WED voor zover het gaat om bescherming van het milieu.  
14  Art. 17 lid 2 Brzo 2015. 
15  Beleidsregel handhaving- en sanctioneringskader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 ar-

beidsomstandighedenwetgeving van de Minister SZW van 22 juli 2015. 
16  Art. 26 lid 1 onderdeel a tot en met c Brzo 1999. 
17  Staatsblad 2015, 272, p. 67. 
18  Uit de definitie van ‘aanwezigheid van gevaarlijke stoffen’ in art. 1 lid 1 Brzo 2015 volgt dat ook 

voorzienbare reactieproducten moeten worden vermeld die ontstaan bij verlies van de controle 
over de bedrijfsprocessen. Dat was ingevolge art. 26 lid 1 sub d en e jo art. 1 lid b (definitie ge-
vaarlijke stoffen) Brzo 1999 ook al zo, al was de formulering daar ‘het onbeheersbaar worden 
van een industrieel chemisch proces.’ 

19  In art. 26 lid onderdeel d en e ging het enkel om de aanwezige gevaarlijke stoffen. 
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dan een eventueel eerder gedane kennisgeving. Belangrijke beperkende factor wat be-
treft de gevaarlijke stoffen die in de kennisgeving moeten staan, is dat het enkel gaat om 
de gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn of kunnen ontstaan in hoeveelheden ge-
lijk aan of groter dan de drempelwaarden genoemd in deel 1 of deel 2 bij de richtlijn.  
 
Aanduiding gevaarlijke stoffen 
Onderdeel e schrijft voor dat de kennisgeving de gegevens moet bevatten ‘die nodig zijn 
om de gevaarlijke stoffen en de categorieën van stoffen te identificeren die in de in-
richting aanwezig zijn of kunnen zijn’. Hiermee wordt bedoeld dat de indeling van een 
gevaarlijke stof in een categorie als bedoeld in bijlage 1, deel 1 bij de Seveso III-richtlijn 
of de specifieke benaming van bijlage 1, deel 2 bij de Seveso III-richtlijn moet worden 
opgenomen, zodat duidelijk wordt op basis van welke gevaarlijke stoffen de inrichting 
een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting is. De achtergrond van deze bepaling 
is dat gevaarlijke stoffen onder verschillende werknamen of bedrijfsnamen bekend kun-
nen zijn, terwijl die benamingen op zichzelf niet duidelijk maken welke gevaareigen-
schappen van die stof van belang zijn voor het bepalen van de toepassing van het Brzo 
2015.  
 
Aangezien de categorieën gevaarlijke stoffen in het Brzo 2015 niet alleen zijn aangepast 
aan de CLP-verordening (met bijbehorende wijziging in de classificatie van vergiftigde 
stoffen), maar de categorieën ook andere aanduidingen hebben gekregen en de met na-
me genoemde stoffen eveneens zijn gewijzigd20, zullen alle bedrijven die onder het regi-
me van het Brzo 1999 een kennisgeving of een aanvraag omgevingsvergunning hebben 
ingediend (en daarbij dus nog verwijzen naar de aanduidingen in de bijlagen bij het Brzo 
1999), een nieuwe kennisgeving moeten doen waarin die aanduidingen in overeenstem-
ming worden gebracht met de bijlagen bij de Seveso III-richtlijn.  
 
Welke gegevens? 
In onderdeel f is bepaald dat hoeveelheid, aard en fysische vormen van de gevaarlijke 
stoffen moeten worden vermeld.  
 
Hoeveelheden 
Uit de Toelichting blijkt dat hiermee op de vergunde of - indien de vergunning nog niet is 
verleend - aangevraagde hoeveelheid wordt gedoeld.21  
Wanneer er geen vergunde hoeveelheden zijn vastgelegd of aangevraagd, kan naar onze 
mening – evenals onder het Brzo 199922 - worden uitgegaan van de hoeveelheden beho-
rend bij de maximale (vergunde of aangevraagde) capaciteit van de inrichting.  
De verplichting om in het kader van de kennisgeving ook de bij een normale bedrijfsvoe-
ring aanwezige hoeveelheden te vermelden, is vervallen.23 Datzelfde geldt voor de onder 
het regime van het Brzo 1999 nog bestaande verplichting om in de kennisgeving voor 
specifieke categorieën gevaarlijke stoffen ook hoeveelheden (en andere gegevens) per 

                                                
20  Er zijn met name genoemde stoffen bijgekomen, er zijn gewijzigde drempelwaarden, de num-

mering is aangepast en de lijst van met name genoemde stoffen is niet meer opgenomen in bij-
lage 1, deel 1 van het Brzo zelf, maar staat in bijlage 1, deel 2 van de Seveso III richtlijn.  

21  Stb. 2015, 272, p. 64. 
22  Artikel 26 lid 1 onderdeel e sub 1 Brzo 1999 en de bijbehorende PGS 6, p. 14. 
23  Die verplichting stond in artikel 26 lid 1 onderdeel e sub 2 Brzo 1999.  
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insluitsysteem weer te geven.24 Ook vanwege deze wijzigingen zal een kennisgeving on-
der het regime van het Brzo 2015 er anders uitzien. Verwarrend is dat in de Voorbeeld 
kennisgeving in het concept van de nieuwe PGS 6-richtlijn genoemde vervallen eisen op-
nieuw opduiken. De achtergrond daarvan is dat er één Voorbeeld kennisgeving is ge-
maakt voor zowel de gegevens die op grond van de kennisgeving uit het Brzo 2015 moe-
ten worden verstrekt als de gegevens die op grond van de Ministeriële Regeling Omge-
vingsrecht bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moeten worden verstrekt.  
 
Aard en fysische vorm 
Op de lijst moeten volgens artikel 6 lid 1 sub f Brzo 2015 ook aard en fysische vormen 
van de gevaarlijke stoffen worden vermeld. De achtergrond van deze bepaling is dat aard 
en fysische vorm bepalend kunnen zijn voor het gevaar dat de stof met zich meebrengt 
en relevant zijn voor de bepaling in welke categorie de stof valt volgens bijlage 1 bij de 
Seveso III-richtlijn.25  
Onder het regime van het Brzo 1999 werd de fysische vorm afzonderlijk vermeld, maar 
kon wat betreft de aard van de gevaarlijke stof worden volstaan met het refereren aan 
de stofindeling en benaming per categorie zoals aangegeven in de toenmalige bijlage 1, 
deel 1 (specifieke stoffen) en deel 2 (stofcategorieën) bij het Brzo 1999.26  
 
Op grond van artikel 3 Rrzo 2015 kan nu, voor zowel de aard van de stof als de fysische 
vormen, volstaan worden met de opgave per stof van de gevaarscategorie dan wel de 
chemische naam én het CAS-nummer, mits daaruit de fysisch-chemische en gevaar-
eigenschappen van de betrokken stof kenbaar zijn en inzichtelijk is op basis van welke 
gevaarlijke stoffen of categorieën van stoffen de inrichting een lagedrempelinrichting of 
een hogedrempelinrichting is. Nieuw is dus dat - bij een ‘verkorte’ aanduiding als bedoeld 
in art. 3 Rrzo 2015, het CAS-nummer zal moeten worden vermeld.  
 
Onderdeel g (activiteiten die worden uitgeoefend) 
Het voorschrift dat in de kennisgeving de activiteiten die worden uitgeoefend moeten 
worden vermeld, wordt niet verder toegelicht. Aangezien dit voorschrift identiek is aan 
het voorschrift van artikel 26 lid 1 onderdeel g Brzo 1999, kan er aangeknoopt worden 
bij de PGS 6-richtlijn behorend bij het Brzo 1999. Volgens de Voorbeeld kennisgeving 
gevoegd als bijlage 2 die richtlijn betreft het een aanduiding van de hoofdactiviteit van 
de inrichting en een opsomming van de activiteiten met gevaarlijke stoffen waarbij zware 
ongevallen kunnen optreden. De Voorbeeld kennisgeving bij het concept van de nieuwe 
PGS 6-richtlijn is op dit punt identiek.  
 
Onderdeel h (omgevingsfactoren) 
De kennisgeving moet – zo staat er in onderdeel h - informatie bevatten over de onmid-
dellijke omgeving van de inrichting en de factoren die een zwaar ongeval kunnen veroor-

                                                
24  Ingevolge art. 26 lid 1 onderdeel f sub 1 tot en met 5 moesten voor gevaarlijke stoffen in beho-

rend tot de categorie ontplofbaar, ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar het 
grootste insluitsysteem worden aangeduid, alsmede de daar aanwezige maximale hoeveelheid, 
de plaats binnen de inrichting en de druk en temperatuur. 

25  Staatsblad 2015, 272, p. 64. 
26  Zie de toenmalige PGS 6 richtlijn, p. 14. 
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zaken of de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken.27 Dit betreft geen nieuwe verplich-
ting. Artikel 26 lid 1 onderdeel h Brzo 1999 vermeldde al dat de kennisgeving de met de 
onmiddellijke omgeving van de inrichting samenhangende omstandigheden die een 
zwaar ongeval kunnen veroorzaken of de gevolgen daarvan ernstiger kunnen maken, 
moest bevatten. Volgens de PGS 6-richtlijn moesten de aanwezige externe factoren die 
een zwaar ongeval kunnen veroorzaken of de gevolgen daarvan ernstiger kunnen maken, 
worden opgesomd. In de Voorbeeld Kennisgeving werd dat gedaan door het noemen van 
de specifieke omgevingsomstandigheid (bijvoorbeeld ligging aan rivier) en de mogelijke 
invloed (bijvoorbeeld overstromingsgevaar). Ook toen werden natuurlijke risico’s be-
schouwd als mogelijke externe factoren.28 Wij menen dat met de formulering dat er in-
formatie over externe factoren moet worden verstrekt, niet bedoeld is dat er in het kader 
van de kennisgeving onder het Brzo 2015 méér moet worden gedaan dan voorheen. Uit 
vergelijking met de onderliggende Seveso III-richtlijn blijkt namelijk dat die externe fac-
toren zelf de informatie zijn die de kennisgeving op basis van de Seveso III-richtlijn moet 
bevatten. De Voorbeeld kennisgeving bij het concept van de nieuwe PGS 6-richtlijn is wat 
betreft de vermelding van de omgevingsfactoren ongewijzigd. 
 
Artikel 6 lid 2 Brzo 2015 (Plaatsgebonden risico en groepsrisico) 
De exploitant van een hogedrempelinrichting dient – bovenop de gegevens genoemd in 
de Seveso III-richtlijn - op grond van artikel 6 lid 2 Brzo 2015 het groepsrisico en het 
plaatsgebonden risico in de kennisgeving op te nemen. Deze gegevens gebruikt het mili-
eu-bevoegd gezag voor zijn ruimtelijke ordeningsbeleid. Onder het regime van het Brzo 
1999 dienden deze gegevens in het veiligheidsrapport te worden opgenomen. Aangezien 
het Brzo 2015 voor wat betreft de eisen die aan het veiligheidsrapport worden gesteld 
rechtstreeks verwijst naar bijlage II van de Seveso III-richtlijn en deze richtlijn deze be-
rekeningen niet voorschrijft, heeft de Nederlandse wetgever deze extra verplichting in 
stand gelaten door in het Brzo 2015 deze risicogegevens toe te voegen aan de lijst van 
gegevens die de exploitant bij de kennisgeving moet verstrekken.29 Opmerkelijk genoeg 
geldt inmiddels de verplichting om het groepsrisico, het plaatsgebonden risico én de be-
rekeningen van het groepsrisico en het plaatsgebonden risico ook op te nemen in het 
veiligheidsrapport omdat dat in artikel 11 lid 2 en 3 Rrzo 2015 is bepaald.  
 
In de Nota van Toelichting bij het Brzo 2015 werd aangekondigd dat er nadere regels 
zullen worden gesteld over de wijze waarop het groepsrisico en het plaatsgebonden risico 
berekend moet worden.30 Dat is geschied in artikel 11 Rrzo 2015, waar is bepaald dat het 
groepsrisico wordt berekend op basis van de lijst van de gevaarlijke stoffen en met toe-
passing van de rekenmethodiek Bevi (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen). Uit de de-
finitiebepaling in artikel 1 Rrzo 2015 blijkt dat het gaat om de rekenmethodiek als be-
doeld in artikel 1, onderdeel l van de Regeling externe veiligheid inrichtingen. Daaruit 
blijkt dat de rekenmethodiek Bevi Safeti-NL (versie 6.54, uitgave 2009) en de Handlei-
ding Risicoberekening Bevi betreft. 
                                                
27  Volgens de Nota van Toelichting bij het Brzo 2015 moet gedacht worden aan een breed scala 

van (externe) factoren. Als voorbeelden worden genoemd naburige gebouwen of evenementen 
waar veel mensen verblijven omdat zij de gevolgen van een ongeval vergroten. 

28  Als voorbeelden werden genoemd ‘veel vliegverkeer zoals veel vliegverkeer in de directe omge-
ving, externe belasting van installaties door ongevallen bij buurbedrijven of met naburig 
transport, externe belasting door natuurlijke factoren zoals overstromingsgevaar, windturbines 
en dergelijke.’ 

29  Nota van Toelichting, Stb. 2016, 272, p. 65. 
30 Nota van Toelichting, Stb. 2016, 272, p. 67. 
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Bestaande bedrijven kunnen volstaan met het opnemen van de resultaten van de bere-
keningen uit het veiligheidsrapport in de kennisgeving, mits de rekenmethodiek Bevi 
werd toegepast. Anders zullen nieuwe berekeningen moeten worden gemaakt. Indien als 
gevolg van de laattijdige inwerkingtreding van het Rrzo 2015 de resultaten van de nieu-
we berekeningen niet tijdig aan de kennisgeving kunnen worden toegevoegd, levert dat 
geen grote juridische risico’s op. Artikel 6 lid 2 Brzo 2015 is namelijk geen beboetbaar 
feit31 en evenmin een strafbaar feit.32 Wel kan het milieu bevoegd gezag handhavend 
optreden, maar bij een last onder dwangsom zal een redelijke termijn moeten worden 
gesteld om alsnog aan de verplichting van artikel 6 lid 2 Brzo 2015 te voldoen.  
 
Artikel 6 lid 4 Brzo 2015 (Uitzonderingsbepaling per definitie niet van toepassing) 
De verplichting om een nieuwe of geactualiseerde kennisgeving in te sturen, geldt op 
grond van artikel 6 lid 4 Brzo 2015 niet wanneer er vóór 8 juli 2015 reeds een kennisge-
ving of aanvraag omgevingsvergunning was ingediend en de daarin vervatte gegevens 
voldoen aan artikel 6 lid 1 en 2 Brzo 2015 en die gegevens ongewijzigd zijn gebleven. De 
gedachte van de wetgever was dat tijdens een eerstvolgende inspectie aan de orde zou 
komen of van deze uitzonderingsbepaling gebruik kan worden gemaakt. De Nota van 
Toelichting: 
 
“Tijdens een eerstvolgende inspectie zullen de toezichthouders de exploitant hierover 
bevragen en moet de exploitant aantonen dat de reeds bestaande kennisgeving voldoet 
aan het in dit besluit gestelde. Het is raadzaam om bevindingen meteen aan  het bevoegd 
gezag te melden. Dit voorkomt eventuele discussie met de toezichthouders tijdens een 
inspectie. Indien niet aan de twee bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, moet de 
kennisgeving binnen één jaar nadat het onderhavige besluit van toepassing is geworden 
op de inrichting aan het milieu-bevoegd gezag worden gezonden.”33 
 
Uit bovenstaande analyse blijkt echter dat een eerder ingediend document onder het re-
gime van het Brzo 1999 – vanwege de diverse wijzigingen - per definitie niet zal voldoen 
aan de eisen die gelden op grond van artikel 6 lid 1 en 2 Brzo 2015.  
 
CONCLUDEREND; 
Onze conclusie is dat er door alle bedrijven (ter voorkoming van sanctionering of hand-
having) tijdig een nieuwe kennisgeving moet worden ingediend. De kennisgeving onder 
het regime van het Brzo 1999 kan als basis dienen, zij het dat: 

1.   de stoffenlijst moet worden aangepast aan de indeling van d met name genoemde 
stoffen en categorieën in de Seveso III richtlijn; 

2.   CAS-nummers moeten worden vermeld34 en; 
3.   ook stoffen die aanwezig kunnen zijn moeten worden toegevoegd.  

                                                
31  Art. 17 lid 2 jo art. 17 lid 1 Brzo, waarin art. 6 lid 2 Brzo niet wordt genoemd.  
32  Art. 6 lid 2 Brzo wordt niet als strafbaar feit aangeduid in art. 17 lid 1 Brzo of art. 16 Brzo en 

kan niet worden beschouwd als een bepaling die krachtens art. 8.40 Wet Milieubeheer is gesteld 
om het milieu tegen de nadelige gevolgen van inrichtingen te beschermen. Art. 6 lid 2 Brzo is 
bedoeld om het milieubevoegd gezag van relevante informatie te voorzien het kader van haar 
ruimtelijke ordeningsbeleid.  

33  Nota van Toelichting, Stb. 2016, 272, p. 66. 
34  Indien wat betreft aard en fysische vorm gebruik wordt gemaakt van de ‘verkorte’ aanduiding in 

de zin van art. 3 Rrzo 2015. 
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Daarnaast zullen exploitanten van hogedrempelinrichtingen (ter voorkoming van hand-
having) het plaatsgebonden risico en groepsrisico berekend volgens de Safeti-NL (versie 
6.54, uitgave 2009) en de Handleiding Risicoberekeningen Bevi aan de kennisgeving 
moeten worden toegevoegd. De bij een normale bedrijfsvoering aanwezige hoeveelheden 
en de hoeveelheden (en andere gegevens) per insluitsysteem bij specifieke gevaarlijke 
stoffen hoeven op grond van het Brzo 2015 niet meer in de kennisgeving te worden ver-
meld, maar zullen wel bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden 
verstrekt.  
 
HET PREVENTIEBELEID 
 
Artikel 7 lid 1 Brzo 2015 bepaalt, net als artikel 5 lid 2 Brzo 1999, dat de exploitant een 
schriftelijk document moet opstellen waarin het preventiebeleid inzake de beheersing van 
risico’s op zware ongevallen wordt omschreven. Artikel 7 lid 1 Brzo 2015 bepaalt dat het 
preventiebeleid de onderdelen a tot en met d moet bevatten. Art. 7 lid 2 Brzo 2015 be-
paalt dat het preventiebeleid borg moet staan voor een hoog beschermingsniveau en 
evenredig moet zijn aan de gevaren van zware ongevallen. Niet naleving van deze ver-
plichtingen is strafbaar35 en beboetbaar36. Het boetenormbedrag voor niet naleving van 
lid 1 is € 50.000,-, voor niet naleving van lid 2 geldt een boetenormbedrag van € 
200.000,-. Van belang is dat er bij deze feiten pas tot oplegging van een bestuurlijke 
boete wordt overgegaan indien  de overtreding niet ongedaan is gemaakt na een herstel-
termijn of wanneer er sprake is van herhaling.37 
 
Onderdeel a en b: algemene doelen en beginselen 
Het preventiebeleid dient allereerst (a) ‘de algemene doelen van het handelen van de 
exploitant’ en (b) ‘de beginselen voor het handelen van de exploitant’ te bevatten. Deze 
onderdelen zijn overgenomen uit artikel 8 lid 1 van de Seveso III-richtlijn, maar zijn niet 
nieuw. De punten a en b werden ook in artikel 5 lid 2 Brzo 1999 genoemd, met dit ver-
schil dat artikel 5 lid 2 Brzo 1999 het had over de algemene doelen van en de beginselen 
voor het beleid om zware ongevallen te voorkomen. Artikel 7 lid 1 Brzo 2015 heeft het 
over de algemene doelen van en de beginselen voor het handelen van de exploitant. Uit 
de toelichting op de richtlijn en op het Brzo 2015 blijkt echter niet dat hiermee een we-
zenlijke wijziging is beoogd. Dat wordt onderstreept door het feit dat de uitwerking in 
artikel 4 van de Rrzo 2015 bijna letterlijk overeenkomt met de tekst van artikel 2 van het 
Rrzo 1999. Het huidige preventiebeleid zal op deze punten dus volstaan.  
 
Onderdeel c: rol en verantwoordelijkheid van het management 
Hoewel op grond van het Brzo 199938 de structuur en verantwoordelijkheden die nodig 
zijn om het preventiebeleid op te stellen en uit te voeren al wel verplichte onderdelen 
waren van het veiligheidsbeheerssysteem, is nieuw dat het preventiebeleid zelf aandacht 
dient te besteden aan de rol en de verantwoordelijkheid van het management. Het be-

                                                
35  Zo is bepaald in artikel 17 lid 1 Brzo 2015 voor zover de veiligheid van werknemers in het ge-

ding is en in artikel 1a sub 1 WED voor zover het gaat om bescherming van het milieu.  
36  Aldus artikel 17 lid 2 Brzo 2015. 
37  Zie de Beleidsregel handhaving- en sanctioneringskader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 

arbeidsomstandighedenwetgeving van de Minister SZW van 22 juli 2015, tabel 1wat betreft de 
boetenormbedragen en art. 2 waar het onderscheid tussen direct beboetbare en overige over-
tredingen is bepaald.  

38  Artikel 5 lid 3 Brzo 1999 jo bijlage II, onderdeel a. 
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staande preventiebeleid zal dus – voor zover de rol en verantwoordelijkheid van het ma-
nagement daarin nog niet aan de orde komt - moeten worden aangevuld.  
 
Onderdeel d: verbintenis continue verbetering en hoog beschermingsniveau 
Nieuw is dat het preventiebeleid de verbintenis moet bevatten om de beheersing van 
zware ongevallen continu te verbeteren en de verbintenis om hoge beschermingsniveaus 
te waarborgen. In de Nota van Toelichting bij het Brzo 201539 werd ten aanzien van de 
verbintenis om de beheersing van de risico’s continu te verbeteren, aangekondigd dat 
deze nader zou worden uitgewerkt. Dat is in de Rrzo 2015 echter niet gebeurd en in de 
toelichting op de Rrzo 2015 wordt er met geen wordt gerept over waarom van nadere 
uitwerking is afgezien. Ons inziens zou daarom vooralsnog kunnen worden volstaan met 
het opnemen van de volgende regel: 
 
“Wij verbinden ons om beheersing van de risico’s van zware ongevallen continu te verbe-
teren en hoge beschermingsniveaus te waarborgen.” 
 
Wij wijzen er op dat wanneer een bedrijf er voor kiest om in het preventiebeleid ter uit-
werking van deze verbintenissen wel bepaalde maatregelen te beschrijven40, een bedrijf 
daar vervolgens ook aan gebonden is. De wetgever gaat er namelijk vanuit dat de maat-
regelen beschreven in het preventiebeleid een nadere invulling geven aan de zorgplicht 
van artikel 5 Brzo 2015. Bij het niet uitvoeren van maatregelen genoemd in het preven-
tiebeleid is het volgens de wetgever zelfs verboden de inrichting te exploiteren op grond 
van artikel 5 lid 3 Brzo 2015.41 In geval van een nadere invulling van de verbintenissen 
in het preventiebeleid, dient het bedrijf zich dus te realiseren dat het op die manier deels 
zelf bepaalt waar de lat wordt gelegd.  
 
Hoog beschermingsniveau (lid 2) 
Artikel 7 lid 2 Brzo 2015 bepaalt dat het preventiebeleid borg moet staan voor een hoog 
beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het milieu en evenredig is aan de 
gevaren van zware ongevallen. Dit is nieuw ten opzichte van het Brzo 1999, maar zou als 
het goed is niet hoeven te leiden tot aanpassing van het bestaande preventiebeleid. Aan-
genomen mag immers worden dat het bestaande beleid al borg staat voor een hoog be-
schermingsniveau en evenredig is aan de gevaren van zware ongevallen. Wij merken wel 
op dat met de introductie van lid 2 het preventiebeleid naast volledigheid nu ook op kwa-
liteit kan worden gehandhaafd. 
 
Uitzonderingsbepaling (lid 4) 
Het preventiebeleid hoeft niet te worden opgesteld, zo bepaalt het vierde lid, als de ex-
ploitant voor de inwerkingtreding van het Brzo 2015 al een preventiebeleid had opge-
steld, de daarin vervatte gegevens voldoen aan het eerste en tweede lid en deze gege-
vens ongewijzigd zijn. Vanwege de nieuwe elementen die in het preventiebeleid aan de 
orde moeten komen is het onwaarschijnlijk dat deze uitzondering van toepassing is.  
 
CONCLUDEREND: 

                                                
39  Nota van Toelichting, Stb. 2016, 272, p. 67. 
40  In het kader van continue verbetering valt bijvoorbeeld te denken aan het hanteren van steeds 

strengere prestatie-indicatoren. 
41  Nota van Toelichting, Stb. 2016, 272, p. 63. 
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Het preventiebeleid zal ingevolge het Brzo 2015 moeten worden aangevuld met een pas-
sage waarin de rol en de verantwoordelijkheid van het management wordt beschreven en 
met de verklaring dat het bedrijf zich verbindt om de beheersing van de risico’s van zwa-
re ongevallen continu te verbeteren en hoge beschermingsniveaus te waarborgen. 
 
VEILIGHEIDSRAPPORT 
 
Op grond van artikel 10 lid 1 Brzo 2015 dient de exploitant van een hogedrempelin-
richting een veiligheidsrapport op te stellen én er voor te zorgen dat in de inrichting een 
veiligheidsrapport aanwezig is dat de actuele stand van zaken met betrekking tot de vei-
ligheid van de betrokken inrichting weergeeft. De bedoeling van het veiligheidsrapport is 
(nog steeds) aan te tonen dat aan de in lid 2 opgesomde veiligheidseisen wordt vol-
daan42. Het tweede lid wijst aan welke gegevens en beschrijvingen een veiligheidsrapport 
daartoe ten minste moet bevatten. Het derde lid stelt enkele eisen aan het veiligheids-
rapport ten behoeve van de rampenbestrijding. Het vierde lid schrijft voor binnen welke 
termijnen een (nieuw) veiligheidsrapport naar het bevoegd gezag moet worden gezon-
den. Die inzending kan, op grond van artikel 14 Rrzo 2015, schriftelijk of elektronisch.  
 
Zowel niet naleving van genoemde verplichtingen tot het opstellen (lid 1), aanwezig heb-
ben (lid 1) of inzenden (lid 4), als het niet voldoen aan de inhoudelijke eisen (lid 2) of (lid 
3), kan via het strafrecht43 of soms ook via een bestuurlijke boete worden gesanctio-
neerd44. Daarnaast kan er bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. Het niet opstellen, het 
niet aanwezig hebben én het niet tijdig indienen van het veiligheidsrapport bij het be-
voegd gezag is direct bestuurlijk beboetbaar met boetenormbedragen van respectievelijk 
€ 100.000,- en € 25.000,-.45 Een veiligheidsrapport waarin de vereiste gegevens en be-
schrijvingen volledig ontbreken, is direct beboetbaar en daarvoor geldt een boetenorm-
bedrag van € 400.000,-. Een ingediend veiligheidsrapport dat niet volledig aan de inhou-
delijke eisen voldoet, is pas bestuurlijk beboetbaar indien er een hersteltermijn is gege-
ven en binnen die termijn de overtreding niet ongedaan is gemaakt. Wel kan er steeds 
direct strafrechtelijk worden gehandhaafd.  
 
Artikel 10 lid 13 Brzo 2015 bepaalt dat ten aanzien van het eerste tot en met derde lid bij 
ministeriële regeling nadere regels kunnen worden gesteld. Dat is gebeurd in de artikelen 
5, 9, 10, 11 lid 2 en 3, artikel 12 en artikel 13 van de Rrzo 2015. Veel van deze bepa-
lingen komen overigens overeen met bepalingen uit het Brzo 1999 of het Rrzo 1999, zo-
dat er ook veel hetzelfde is gebleven. 
                                                
42  De doelstellingen van het veiligheidsrapport van artikel 10 lid 2 Brzo 2015 zijn – op geringe 

tekstuele wijzigingen na – identiek aan de doelstellingen uit artikel 10 Brzo 1999.  
43  Artikel 1a, onderdeel 1 Wet Economische Delicten jo 8.40 Wet Milieubeheer (mits voorschrift ter 

bescherming van het milieu), artikel 17 lid 1 Brzo 2015 (mits ter bescherming van arbeidsvei-
ligheid) en artikel 16 Brzo 2015 (daar wordt onder andere artikel 10 lid 3 Brzo als strafbaar feit 
aangewezen.  

44  Voor een handelen of nalaten van een werkgever met de in artikel 17 lid 1 Brzo 2015 genoemde 
bepalingen kan (met uitzondering van het exploitatieverbod van artikel 5 lid 3) een bestuurlijke 
boete worden opgelegd.  

45  Zie de Beleidsregel handhaving- en sanctioneringskader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 
arbeidsomstandighedenwetgeving van de Minister SZW van 22 juli 2015, tabel 1wat betreft de 
boetenormbedragen en art. 2 waar het onderscheid tussen direct beboetbare en overige over-
tredingen is bepaald.  
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Minimaal vereiste gegevens en beschrijvingen   
 
Het veiligheidsrapport dient ten minste de gegevens en beschrijvingen te bevatten als 
bedoeld in bijlage II bij de richtlijn. Het gaat om inlichtingen met betrekking tot: 

•   het beheerssysteem en de organisatie; 
•   de omgeving van de inrichting; 
•   de installaties; 
•   de identificatie en analyse van ongevallenrisico’s en preventiemiddelen en; 
•   beschermings- en interventiemaatregelen.  

Wij hebben geïnventariseerd in hoeverre bijlage II van de Seveso III-richtlijn en de nade-
re regels in het Rrzo 2015 meer of andere gegevens vragen dan de gegevens die onder 
het regime van het Brzo 199946 al in het veiligheidsrapport moesten zijn opgenomen. In 
het navolgende besteden wij alleen aandacht aan (mogelijke) afwijkingen. 
 
i)   Beschrijving veiligheidsbeheerssysteem 
 
Ten tijde van het Brzo 1999 kon wat betreft de beschrijving van het veiligheidsbeheers-
systeem worden volstaan met verwijzing naar de toepasselijke procedurenummers per 
element van het veiligheidsbeheerssysteem of per paragraaf van hoofdstuk 4 van de NTA 
8620-richtlijn uit 2006.  
Ook onder het regime van het Brzo 2015 dient het veiligheidsrapport een korte beschrij-
ving te geven van welke onderdelen van de verschillende elementen van het veiligheids-
beheerssysteem zijn geïmplementeerd en op welke wijze. Van belang is dat de Seveso 
III-richtlijn bij enkele elementen van het veiligheidsbeheerssysteem nieuwe eisen stelt, 
namelijk: 

•   maatregelen om het bewustzijn te doen toenemen dat voortdurende verbetering 
nodig is; 

•   toepassing van risicoanalyses op in onderaanneming verrichte activiteiten; 
•   toepassen best beschikbare praktijken op het vlak van monitoring en controle met 

het oog op de vermindering van systeemfalen; 
•   training voor personeel en eventuele onderaannemers m.b.t. noodplannen; 
•   optioneel: prestatie-indicatoren; 
•   overwegen en opnemen van noodzakelijke wijzigingen in preventiebeleid en vei-

ligheidsbeheerssysteem naar aanleiding van systematische controle en analyse. 
Gecontroleerd zal dus moeten worden of en in welke procedure deze nieuwe eisen zijn 
geborgd en of die procedures al in het bestaande veiligheidsrapport zijn genoemd.  
 
ii)   Beschrijving omgevingsfactoren 

 
Nieuw is dat onderdeel 2, sub c van Bijlage II bij Seveso III voorschrijft dat in het veilig-
heidsrapport - op basis van de beschikbare informatie – moet worden beschreven welke 
naburige inrichtingen, andere bedrijven buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn of  
zones en ontwikkelingen de bron kunnen zijn van of het risico op of de gevolgen van een 
zwaar ongeval en domino-effecten kunnen verhogen. Hoewel bijlage III bij het Brzo 1999 
daar niet over repte, ging de PGS-6 richtlijn er wel al van uit dat in het veiligheidsrapport 
bij de beschrijving van de omgeving ook mogelijke gevaren van buiten de inrichting, die 

                                                
46  Artikel 10 Brzo 1999 jo bijlage III van het Brzo 1999, op sommige punten uitgewerkt in de Rrzo 

1999.  



 
 

De problematische overgangsregeling in het Brzo 2015 | mr. B. d’Hooghe en mr. C.J. IJdema  13 

op de inrichting effect kunnen hebben , zoals buurbedrijven, activiteiten, overstromings-
gevaar en dergelijke, werden genoemd. In de kennisgeving moesten ingevolge artikel 26 
Brzo 1999 daarnaast óók de omgevingsfactoren die de gevolgen van een zwaar ongeval 
ernstiger kunnen maken, worden vermeld. Met overheveling van die gegevens uit de 
kennisgeving naar het veiligheidsrapport kan aan deze verplichting van het Brzo 2015 – 
voor wat betreft de beschrijving van de omgeving - worden voldaan.  
 
iii)   Beschrijving processen 
 
Diende het veiligheidsrapport op grond van het Brzo 1999 een ”beschrijving te bevatten 
van de processen die in de inrichting plaatsvinden, alsmede het verloop daarvan”, nu 
bepaalt onderdeel 3 van bijlage II van de Seveso III-richtlijn – nogal cryptisch - ”dat pro-
cedés, met name werkwijzen moeten worden beschreven: indien van toepassing, reke-
ning houdend met de beschikbare informatie betreffende beste praktijken”.  
Artikel 9 van de Rrzo 2015 bepaalt ten aanzien van onderdeel 3 dat ”een beschrijving 
wordt gegeven van processen die in de inrichting plaatsvinden, alsmede het verloop 
daarvan”. Volgens de Nota van Toelichting zijn enkele onderdelen uit het Brzo 1999 terug 
opgenomen in artikel 9 van de Rrzo 2015 om een eenduidige uitvoering van het besluit 
met betrekking tot de inhoud van het veiligheidsrapport te waarborgen.47 Kennelijk wor-
den door de Nederlandse wetgever op het punt van de procesbeschrijvingen geen wijzi-
gingen beoogd. Het concept van de nieuwe PGS 6-richtlijn is op dit punt evenmin gewij-
zigd. 
 
iv)   Aanpassingen stoffenlijst 
 
Op grond van artikel 4 Rrzo 1999 kon bij de beschrijving in het veiligheidsrapport van 
(de eigenschappen van) de gevaarlijke stoffen die in de inrichting aanwezig kunnen zijn, 
worden volstaan met opgave per stof van de chemische naam en het CAS-nummer, mits 
daaruit de fysisch-chemische eigenschappen en de gevaareigenschappen van de betrok-
ken stof kenbaar zijn. De Seveso III-richtlijn schrijft voor dat niet alleen de chemische 
naam en CAS-nummer moeten worden vermeld, maar ook de chemische aanduiding vol-
gens de IUPAC-nomenclatuur. Daarnaast dienen de fysische, chemische en toxicologische 
kenmerken, een indicatie van de onmiddellijk als de later optredende gevaren voor mens 
en milieu te worden vermeld, alsook het fysisch chemisch gedrag onder normale ge-
bruiksvoorwaarden of bij een voorzienbaar ongeval te worden vermeld. De Rrzo 2015 
bepaalt ten aanzien van de stoffenlijst in het veiligheidsrapport niet expliciet dat met 
chemische naam en CAS-nummer kan worden volstaan; artikel 3 Rrzo 2015 ziet namelijk 
enkel op de stoffenlijst bij de kennisgeving. Dit zou er op kunnen duiden dat de beschrij-
ving van de gevaarlijke stoffen in het veiligheidsrapport uitgebreider zou moeten dan 
voorheen. Uit de Nota van Toelichting bij de Rrzo 2015 blijkt echter dat de stoffenlijst bij 
het veiligheidsrapport aan dezelfde eisen moet voldoen als de lijst bij de kennisgeving: 
 
“Dit artikel verwijst anders dan bijlage II bij de richtlijn niet naar de stoffennaam volgens 
de IUPAC-nomenclatuur. De lijst van gevaarlijke stoffen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 
onderdeel f, van het besluit is voldoende om de gevaren te onderkennen. Het stellen van 
dezelfde eisen aan de lijst van gevaarlijke stoffen bij de kennisgeving  en de lijst van ge-
vaarlijke stoffen in het veiligheidsrapport is eenvoudiger voor de uitvoering.” 

                                                
47  Nota van Toelichting, Stcrt. 2016, nr. 10468, p. 13. 
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Op de stoffenlijst bij het veiligheidsrapport kan dus nog steeds worden volstaan met 
chemische naam en CAS-nummer, maar zullen wel (net als bij de stoffenlijst bij de ken-
nisgeving) de verwijzingen naar de naam of categorie als vermeld op bijlage 1 bij de Se-
veso III-richtlijn moeten worden genoemd. 
 
v)    Externe en natuurlijke oorzaken 
 
Hoewel de huidige PGS 6-richtlijn al rekening hield met het feit dat externe en natuurlijke 
oorzaken ongevalsscenario’s op gang kunnen brengen48 - en deze afhankelijk van de 
kans in de berekening van het plaatsgebonden risico en groepsrisico moeten worden 
meegenomen49 - heeft de Nederlandse wetgever extra eisen gesteld in artikel 13 Rrzo 
2015. Aangewezen domino-inrichtingen dienen een schatting op te nemen van de kans, 
omvang en effecten van een zwaar ongeval dat door een naburige inrichting wordt ver-
oorzaakt. Daarnaast dienen inrichtingen een schatting van de kans en de omvang van de 
effecten van een mogelijke overstroming en aardbeving op te nemen. Die schatting kan 
gebaseerd worden op gegevens van de overheid.50 De wetgever wijst er op dat het gaat 
om oorzaken buiten het beïnvloedingsgebied van de exploitant, waarvan de kans op 
vóórkomen voor de exploitant niet te beïnvloeden is. De focus dient daarom volgens de 
wetgever te liggen op de schatting van de kans en omvang van de effecten en een op-
somming en onderbouwing van de maatregelen die kunnen worden genomen om die ef-
fecten te beperken. Ten aanzien van de betreffende externe risico’s dient géén QRA te 
worden uitgevoerd, maar kan worden volstaan met een kwalitatieve risico-analyse, zij 
het dat deze op onderdelen berekeningen kan bevatten ter onderbouwing van de vereiste 
kans, effecten en prioritering van de te treffen maatregelen. Dat wordt wel semi-
kwantitatieve risico-analyse genoemd.51 Opmerkelijk is dat op basis van de tekst van 
artikel 13 Rrzo 2015 – in tegenstelling tot de toelichting – niet de maatregelen die kun-
nen worden genomen in het veiligheidsrapport moeten worden opgenomen, maar dat het 
veiligheidsrapport uitsluitend een opsomming moet zijn van de maatregelen die genomen 
zijn.  
 
In het concept van de nieuwe PGS 6-richtlijn is in de bijlagen L.3 en M.3 opgenomen hoe 
de overstromingsrisico’s respectievelijk aardbevingsrisico’s kunnen worden geanalyseerd. 
Specifieke handvatten hoe een domino-inrichting de kans, omvang en effecten van een 
zwaar ongeval dat door een naburige inrichting wordt veroorzaakt, biedt het concept 
niet. Wij menen daarom dat aansluiting moet worden gezocht bij de wijze waarop instal-
latiescenario’s worden opgesteld.  

 
 
 
 

                                                
48  In bijlage 8 bij de oude PGS 6 richtlijn werden de in artikel 5 lid 2 Rrzo 1999 genoemde voorval-

len die ongevalsscenario’s op gang kunnen brengen, uitgewerkt. Zo werden als oorzaak voor 
een te hoge externe belasting worden onder andere aardbeving en overstroming genoemd (p. 
81), bij impact onder andere ‘neerstorten vliegtuig en aardbeving genoemd (p. 82), bij falen 
door temperatuur externe brand, en weersomstandigheden, p. 98) en bij falen door trilling na-
tuurlijke oorzaken (p. 100).  

49 Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.3 – Module C, 1 juli 2015, p. 33. 
50  Nota van Toelichting, Stcrt. 2016, nr. 10468, p. 13. 
51  Nota van Toelichting, Stcrt. 2016, nr. 10468, p. 13. 
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vi)   Aanvulling MRA: lozing in zuiveringtechnisch werk 
 
Nieuw is dat niet alleen de kans moet worden ingeschat dat als gevolg van een zwaar 
ongeval zich belangrijke ongewenste effecten voor het milieu voordoen in het oppervlak-
tewater, maar dat op grond van artikel 11 Rrzo 2015 ook de kans moet worden ingeschat 
dat als gevolg van een zwaar ongeval zich belangrijke ongewenste effecten voordoen in 
de lozing naar een zuiveringtechnisch werk. Wat betreft de inschatting van de risico’s 
voor het oppervlaktewater, kan (nog steeds) gewerkt worden met PROTEUS en wordt 
verwezen naar bijlage VI, onderdeel 3 bij de Richtlijn als richtsnoer voor wat er moet 
worden verstaan onder belangrijke ongewenste effecten.  De Nota van Toelichting rept 
echter met geen woord over de lozing in een zuiveringtechnisch werk en laat volledig in 
het ongewisse hoe een dergelijke risico-analyse moet worden uitgevoerd en wat onder 
belangrijke ongewenste effecten moet worden verstaan.52 Het concept van de nieuwe 
PGS-6 richtlijn biedt evenmin handvatten. 

 
vii)   Evaluatie van eerdere ongevallen en incidenten 
 
Op grond van onderdeel 4 sub c van bijlage II bij de Seveso III-richtlijn, dient in het vei-
ligheidsrapport nu ook een evaluatie plaats te vinden van ongevallen en incidenten uit 
het verleden (het hoeft dus niet om zware ongevallen te gaan) waarbij dezelfde stoffen 
en procedés werden gebruikt. De daaruit getrokken lessen dienen te worden beschreven, 
alsmede de specifieke maatregelen om dergelijke ongevallen te voorkomen dienen expli-
ciet te worden vermeld. 
 
viii)   Voorbeelden apparatuur  
 
Onveranderd is het voorschrift dat de apparatuur die op de installatie is aangebracht om 
de gevolgen van zware ongevallen voor mens en milieu te beperken in het veiligheids-
rapport moet worden beschreven. De Seveso III-richtlijn legt uit dat dat daar ook onder 
moeten worden verstaan: detectie/beschermingssystemen, technische hulpmiddelen ter 
beperking van de omvang van onbedoeld vrijkomen zoals watersproeiers, dampscher-
men, noodopvangvaten, afsluitventielen, vertragingssystemen en bluswateropvang. Wij 
vermoeden dat de genoemde apparatuur – indien aanwezig – al in het bestaande veilig-
heidsrapport zal zijn genoemd bij de weergave van de preventieve en repressieve Lines 
of Defence. Zekerheidshalve dient dat nog even te worden gecontroleerd.  
 
ix)    Gegevens ten behoeve van de rampenbestrijding (lid 3) 
 
Net als onder het regime van het Brzo 199953, dient het veiligheidsrapport de namen te 
bevatten van de organisaties die betrokken zijn geweest bij het opstellen van dat rap-
port. Verder dient het veiligheidsrapport aan te tonen dat de gegevens die nodig zijn om 
een ramenbestrijdingsplan op te stellen, beschikbaar te zijn. Hoewel de tekst van het 
Brzo 1999 anders deed vermoeden,54 hoefde een inrichting op grond van de huidige PGS 
6-richtlijn evenmin de voor de rampenbestrijding benodigde gegevens in het veiligheids-

                                                
52  Nota van Toelichting, Stcrt. 2016, nr. 10468, p. 13. 
53  Brzo 1999 Bijlage III onder s. 
54  Brzo 1999 Bijlage III onder r schreef voor dat het Veiligheidsrapport ‘andere gegevens die met 

het oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding nodig zijn’  moest bevatten.  
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rapport zelf op te nemen. Ook destijds kon worden volstaan met het bij de inrichting be-
schikbaar zijn van die informatie.55 De huidige PGS 6-richtlijn bevat een schematische 
weergave van de informatiebehoefte bij de overheid en geeft aan of die informatie al 
elders in het veiligheidsrapport was opgenomen (om dubbeling te voorkomen) of in wel-
ke andere documenten die informatie beschikbaar was. Een dergelijke tabel is eveneens 
opgenomen in het concept van de nieuwe PGS 6-richtlijn. Volgens ons kan worden vol-
staan met aan te geven waar de aldaar genoemde documenten ten behoeve van de ram-
penbestrijding voor raadpleging beschikbaar zijn. 
 
Uitzonderingsbepaling (lid 5) 
 
Indien een exploitant vóór 8 juli 2015 reeds een veiligheidsrapport heeft verzonden en de 
daarin vervatte gegevens voldoen aan het tweede tot en met het vierde lid én die gege-
vens ongewijzigd zijn gebleven, hoeft in zijn geheel geen nieuw veiligheidsrapport te 
worden opgesteld en aan het bevoegd gezag te worden gezonden.56 Vanwege de hierbo-
ven genoemde wijzigingen, zal een bestaand veiligheidsrapport per definitie niet volledig 
voldoen aan de eisen van de Seveso III-richtlijn, zodat de uitzonderingsbepaling van lid 5 
niet van toepassing zal zijn.  
 
Gedeeltelijke wijziging (lid 6)? 
 
Op grond van het zesde lid hoeft een exploitant die reeds onder het regime van het Brzo 
1999 een veiligheidsrapport heeft opgesteld niet een geheel nieuw veiligheidsrapport op 
te stellen57 en in te dienen, wanneer ingevolge de eisen in lid 1 tot en met 3 slechts de-
len van het veiligheidsrapport wijziging behoeven. Er kan dan worden volstaan met ge-
deeltelijke herziening van het veiligheidsrapport en het verstrekken van de - binnen de 
termijnen genoemd in het vierde lid – gewijzigde delen. De Nota van Toelichting58 wijst 
er op dat nog geregeld dient te worden in welke vorm de gewijzigde delen van het veilig-
heidsrapport moeten worden gegoten, maar dat is in de Rrzo 2015 niet gebeurd.  
 
CONCLUDEREND: 
 
Onze conclusie is dat bestaande en andere hogedrempelinrichtingen (ter voorkoming van 
sanctionering of handhaving) tijdig een nieuw veiligheidsrapport moeten opstellen en 
indienen. Er kan echter worden volstaan met gedeeltelijke herziening en (zo nodig) wijzi-
ging of aanvulling van het veiligheidsrapport wat betreft: 

•   de beschrijving van het VBS; 
•   beschrijving omgevingsfactoren; 
•   aanpassing stoffenlijst; 
•   risico-analyse: aanvulling met externe en natuurlijke oorzaken; 
•   MRA (aanvulling met belangrijke ongewenste effecten op zuiveringtechnisch werk; 

                                                
55  PGS 6 ‘Aanwijzing voor implementatie van Brzo 1999’ d.d. 22 augustus 2006, p. 38 (par. 3.2.3) 

en p. 72.  
56  In de Nota van Toelichting (Stb. 2015, 272, p. 73) wordt enkel de uitzondering op de verplich-

ting om een nieuw veiligheidsrapport op te stellen benoemd. Aangezien het gaat om een uitzon-
dering op de toepasselijkheid van het volledige vierde lid, is de uitzondering -  mits voldaan aan 
de voorwaarden – ook van toepassing op de verplichting om een (nieuw) veiligheidsrapport in te 
dienen.   

57  Nota van Toelichting, Stb. 2015, 272, p. 73. 
58  Nota van Toelichting, Stb. 2015, 272, p. 75. 
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•   check volledigheid technische apparatuur; 
•   aanduiding dat gegevens ten behoeve van de rampenbestrijding beschikbaar zijn; 
•   aanvulling met evaluatie ongevallen en incidenten. 

Het concept van de nieuwe PGS 6-richtlijn geeft handvatten voor de analyses van de risi-
co’s op overstromingen en aardbevingen.  
 
INTERN NOODPLAN 
 
Het Brzo 2015 schrijft in artikel 11 voor dat de exploitant van een hogedrempelinrichting 
een intern noodplan moet opstellen. Dat intern noodplan moet de maatregelen bevatten 
gericht op het indammen, beheersen en zo veel mogelijk beperken van zware ongevallen 
en de gevolgen er van voor 1) de in de inrichting werkzame personen, 2) het milieu en 3) 
installaties, opslagplaatsen, apparatuur en infrastructuur die in verband staan met de 
gevaren van een zwaar ongeval.  
 
Daarnaast moet het interne noodplan de externe communicatie bevatten in geval van 
een zwaar ongeval. Het intern noodplan moet er voor zorgen dat de maatregelen bedoeld 
om de gevolgen van een zwaar ongeval te beperken in een noodsituatie ook daadwerke-
lijk worden uitgevoerd, aldus de Nota van Toelichting.59 Voor wat betreft de informatie 
die het interne noodplan ten minste moet bevatten wordt verwezen naar bijlage IV bij de 
Seveso III-richtlijn. Niet-naleving van artikel 11 is strafbaar60 en (mits de arbeidsveilig-
heid in het geding is) beboetbaar.61 Indien een intern noodplan volledig ontbreekt, is dat 
direct beboetbaar en geldt een boetenormbedrag van € 200.000,-. Wanneer het intern 
noodplan niet voldoet aan de eisen genoemd in het eerste lid van artikel 11, geldt op-
merkelijk genoeg eveneens een boetenormbedrag van € 200.000,-, maar dient er– tenzij 
sprake is van recidive - wel eerst een termijn te worden gegeven om de overtreding op 
te heffen.62 
 
Gevraagde gegevens en beschrijvingen 
Onder het regime van het Brzo 1999 waren de minimale gegevens en beschrijvingen die 
het intern noodplan moest bevatten opgenomen in bijlage IV bij het Brzo. Als gezegd 
verwijst het Brzo 2015 rechtstreeks naar bijlage IV bij de Seveso III richtlijn. Vergelijking 
leert dat de in het intern noodplan op te nemen gegevens niet zijn gewijzigd.  
 
 
 

                                                
59  Met het intern noodplan wordt tevens uitvoering gegeven aan artikel 5, eerste lid (de zorgplicht 

om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van zware ongevallen te beper-
ken) en art. 10, eerste lid onderdeel 9, van de richtlijn, aldus de Nota van Toelichting, Stb. 
2016, 272, p.76. De verwijzing naar art. 10, eerste lid onderdeel 9 van de richtlijn moet een 
omissie zijn, aangezien artikel 10 eerste lid, onderdeel 9 van de richtlijn niet bestaat. Wij ver-
moeden dat op  artikel 10, eerste lid onderdeel b van de richtlijn wordt gedoeld, te weten de 
plicht om door middel van het veiligheidsrapport  aan te tonen dat de nodige maatregelen zijn 
getroffen om de gevolgen van zware ongevallen te beperken.  

60  Op basis van artikel 17 lid 1 Brzo 2015 voor zover de veiligheid van werknemers in het geding is 
en op grond van artikel 1a sub 1 WED voor zover het gaat om bescherming van het milieu.  

61  Dat is bepaald in het tweede lid van artikel 17 Brzo 2015. 
62  Zie de Beleidsregel handhaving- en sanctioneringskader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 

arbeidsomstandighedenwetgeving van de Minister SZW van 22 juli 2015, tabel 1wat betreft de 
boetenormbedragen en art. 2 waar het onderscheid tussen direct beboetbare en overige over-
tredingen is bepaald.  
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Nieuw: bescherming milieu en installaties, opslagplaatsen, apparatuur en infrastructuur 
Ten tijde van het Brzo 1999 was het intern noodplan bedoeld om werknemers te be-
schermen tegen de gevolgen van zware ongevallen. Thans bepaalt artikel 11 dat het in-
tern noodplan ook is bedoeld om het milieu63 en de in art. 10, tweede lid, onderdeel c 
genoemde zaken te beschermen. Het gaat dan om installaties, opslagplaatsen, appara-
tuur en infrastructuur die “in verband staan met de gevaren van een zwaar ongeval bin-
nen de inrichting”. Voor zover het huidige intern noodplan niet de maatregelen omvat 
gericht op de bescherming van milieu en de genoemde zaken, zal het intern noodplan 
moeten worden aangevuld.  
 
Uitzonderingsbepaling (lid 6) 
Uitgezonderd zijn inrichtingen die op 8 juli 2015 al een intern noodplan hadden opgesteld 
dat  -  zo bepaalt artikel 11 lid 6 Brzo 2015 – gegevens bevat die voldoen aan het tweede 
lid en die gegevens ongewijzigd zijn gebleven. Deze uitzonderingsbepaling komt in de 
Nota van Toelichting verder niet aan de orde. Het tweede lid waarnaar wordt verwezen 
bepaalt dat een intern noodplan ten minste iedere drie jaar moet worden bezien en in-
dien nodig moet worden bijgewerkt. Dit betekent dat inrichtingen die een tijdig geactuali-
seerd intern noodplan hebben, zich op basis van de huidige wettekst vooralsnog  op het 
standpunt zouden kunnen stellen dat zij ingevolge het Brzo 2015 geen nieuw intern 
noodplan hoeven op te stellen.  
 
Aangezien echter niet het tweede lid maar het eerste lid  bepaalt welke minimale gege-
vens het interne noodplan moet bevatten, vermoeden wij dat er sprake is van een fout in 
de wetgeving en dat de wetgever eigenlijk had willen verwijzen naar het eerste lid. Wij 
achten het raadzaam om – anticiperend op eventuele reparatiewetgeving – toch alvast te 
bezien of het intern noodplan opgesteld onder het regime van het Brzo 2015 moet wor-
den aangevuld. 
 
CONCLUDEREND: 
 
Vanwege de uitbreiding van de met het interne noodplan te beschermen zaken, is het 
aan te bevelen te bezien of het huidige interne noodplan voldoet. Juridische risico’s zijn 
er bij niet-tijdige aanvulling echter niet vanwege een foutieve verwijzing in de wettekst.  
 
BRIEF BRZO-OMGEVINGSDIENSTEN;  
 
Inmiddels hebben de Brzo-omgevingsdiensten als coördinerend bevoegd gezag (mede 
namens de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio) aan bestaande inrichtingen laten weten 
dat bij niet tijdige aanvulling van het veiligheidsrapport er wel sprake is van een overtre-
ding, maar dat er een extra ‘begunstigingstermijn’ zal worden geboden tot en met 1 ja-
nuari 2017. Ons is niet geheel duidelijk wat precies wordt bedoeld. Betekent dat dat er 
wel een last zal worden opgelegd, maar dat daarbij een begunstigingstermijn tot 1 janua-
ri 2017 wordt geboden? Of betekent het dat er überhaupt niet gehandhaafd of beboet 
wordt tot na 1 januari 2017? 
 

                                                
63  De Nota van Toelichting (Stb. 2015, 272, p. 75)  licht enkel toe dat op basis van de Seveso III 

ook het milieu in aanmerking moet worden genomen en daarom in artikel 11 is toegevoegd.  
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De brief zoals wij die onder ogen hebben gekregen, is ondertekend door de directeur van 
DCMR Milieudienst Rijnmond en niet namens één van de bevoegde gezagen. Wij vragen 
ons dan ook af in hoeverre alle bevoegde gezagen zich ook echt hebben geconformeerd 
aan het in de brief beschreven beleid.  
 
De brief is overigens niet mede namens het Openbaar Ministerie geschreven. Dat bete-
kent dat het Openbaar Ministerie zich kennelijk niet geconformeerd heeft aan het voor-
nemen in de brief. Het Openbaar Ministerie zou dus ook in geval van niet tijdige aanvul-
ling van het veiligheidsrapport tot vervolging kunnen overgaan.  
 
SAMENVATTING EN EINDCONCLUSIE; 
 
In bovenstaande analyse hebben wij in kaart gebracht in hoeverre de overgangstermij-
nen voor de kennisgeving, het preventiebeleid, het veiligheidsrapport en het interne 
noodplan problematisch zijn. Samengevat is het beeld als volgt. 
 
Ondanks het ontbreken van een definitieve nieuwe PGS 6-richtlijn zullen bestaande, an-
dere en nieuwe inrichtingen tijdig een kennisgeving moeten doen. Een kennisgeving ge-
daan of opgesteld onder het regime van het Brzo 1999 (aan de hand van de huidige PGS 
6-richtlijn), zal met enkel de in deze bijdrage weergegeven aanvullingen/aanpassingen 
ook aan het Brzo 2015 voldoen. Indien een hogedrempelinrichting de kennisgeving niet 
tijdig met het groepsrisico en plaatsgebonden risico aanvult, levert dat geen grote juridi-
sche risico’s op.  
 
Ook voor het preventiebeleid geldt dat het ontbreken van een nieuwe definitieve PGS 6-
richtlijn niet in de weg hoeft te staan aan het tijdig opstellen van een preventiebeleid dat 
voldoet aan het Brzo 2015 door bestaande, andere en nieuwe inrichtingen. Een preven-
tiebeleid (dat wordt of is) opgesteld aan de hand van het Brzo 1999, voldoet namelijk 
met enkele beperkte aanvullingen eveneens aan het Brzo 2015.  
 
Voor bestaande hogedrempelinrichtingen64 is problematisch dat zij vóór 1 juni 2016 een 
nieuw of gewijzigd veiligheidsrapport moeten indienen met daarin een risicoanalyse van 
externe en natuurlijke oorzaken terwijl pas onlangs het concept van de nieuwe PGS-6 
richtlijn is gepubliceerd. Bestaande inrichtingen doen er goed aan om zekerheidshalve de 
andere nieuwe aanvullingen die al wel eerder konden worden gedaan, tijdig naar het be-
voegd gezag te sturen. De juridische aard van de toezegging dat er een langere be-
gunstigingstermijn zal worden gegeven, is ons nog niet duidelijk en de toezegging bindt 
het Openbaar Ministerie in ieder geval niet.  
 
Aanbevelenswaardig voor bestaande inrichtingen is om te bezien of het huidige interne 
noodplan voldoet. Juridische risico’s zijn er bij niet-tijdige aanvulling echter niet vanwege 
een foutieve verwijzing in de wettekst.  
 
De risico’s van handhaving en vervolging kunnen worden geminimaliseerd door de (aan-
vulling van de) kennisgeving, het veiligheidsrapport en het preventiebeleid voor zover 
mogelijk te doen op basis van de thans beschikbare documenten. 

                                                
64  En voor nieuwe hogedrempelinrichtingen die een veiligheidsrapport moeten indienen bij de aan-

vraag van de omgevingsvergunning.  


