
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Stahl Europe BV, Sluisweg 10 te 
Waalwijk 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, 
eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die 
eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken 
hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een 
periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod. 
 
Inleiding 
 
Op 14 september en 4 & 5 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag 
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Stahl Europe BV (verder te noemen Stahl). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 19 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Stahl? 
Stahl Europe BV (verder: Stahl), gelegen aan de Sluisweg 10 te Waalwijk is gespecialiseerd in het ontwikkelen, 
testen, produceren en verkopen van coatings, kleurstoffen en proces chemicaliën voor leder en flexibele substraten 
zoals kunstleder en textiel. Ten behoeve van de productieprocessen is een scala van gevaarlijke stoffen binnen de 
inrichting aanwezig. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Stahl de volgende onderdelen: 

- Veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden; 
- Voorbereiding op noodsituaties; 
- Beschikbaarheid actuele lijst van aanwezige stoffen; 
- De procedures voor het uitvoeren van interne audits en de directiebeoordeling; 
- Opstellen en beheersen van installatiescenario's; 
- Algemene maatregelen. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Procedures en werkwijze voor het veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden; 
- Geschiktheid bedrijfsnoodorganisatie; 
- Interne audits worden aantoonbaar uitgevoerd volgens de eigen opgestelde procedure; 
- De procedure voor de directiebeoordeling (SHE review) is volledig en geschikt voor het bedrijf; 
- De directiebeoordeling (SHE review) is aantoonbaar uitgevoerd volgens de eigen opgestelde procedure; 
- Aanwezigheid en bekendheid met maatregelen om risico's van installatiescenario's te beperken. 
- Orde en netheid productielocaties; 
- Bekendheid met risico's blusinstallatie gevaarlijke stoffenmagazijn. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Toepassing Lock-Out-Tag-Out procedure bij onderhoudswerkzaamheden. 
- Veiligheidsblad als informatiebron opnemen in de procedure voor stoffenlijsten; 
- Enkele beschrijvingen en verwijzingen in het bedrijfsnoodplan; 
- In de procedure voor het uitvoeren van interne audits is de opvolging van actiepunten niet beschreven. 

Deze opvolging wordt wel aantoonbaar uitgevoerd; 
- Verifieerbare reductiefactoren en actuele risicomatrix toepassen bij het opstellen van installatiescenario's; 
- ATEX zonering niet opnemen als maatregel ten behoeve van ongevalssituaties; 
- Enkele maatregelen uit de installatiescenario's identificeerbaar maken; 
- Leesbaarheid doordrukvellen werkvergunningen. 

Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


