
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Stahl Europe B.V., 
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 5-10-2021 onaangekondigd en op 10 (middels videobellen) en 11-11-2021 periodiek, 
controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het Wabo bevoegd gezag, de waterkwaliteitsbeheerder 
en de veiligheidsregio het bedrijf Stahl Europe B.V. (verder te noemen Stahl). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 2-12-2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Stahl? 
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: 
- Opvolging van de actiepunten uit de inspectie 2020. 
- VBS i,  De organisatie en het personeel. 
- VBS iv, De wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen. 
- Afstroom risico's van product en bluswater. 
- Installatie scenario's. 
- Algemene maatregelen. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Het voortdurend verbeteren van het veiligheidsbewust zijn van de medewerkers is specifiek 
             beschreven en wordt navolgbaar toegepast. 
- De methodiek voor het bepalen van de installatiescenario’s is beschreven in het 
veiligheidsrapport. 
- De brandmeld- en blussystemen staan stand-by en presenteren geen storingsmeldingen. 
- Het personeel is getraind in het optreden bij een lekkage. 
- De passieve en technische bouwkundige brandbeveiliging verkeerd in een goede staat van  
             onderhoud. 
- Er zijn voldoende maatregelen getroffen om afstroming van vrijkomend bluswater op de  
             gemeentelijke riolering te voorkomen en/of te beperken. 
  



 
Wat waren de verbeterpunten? 
- In de procedures voor wijzigingen wordt niet duidelijk beschreven hoe een noodwijziging moet  
             worden beoordeeld en geregistreerd. 
- In de scenario’s komt de beschrijving van het effect niet overeen met de effecten uit 
risicomatrix. 
- Uit de scenariobeschrijvingen blijkt niet geheel duidelijk of de risico’s op adequate wijze 
worden  
             beheerst met het complete stelsel van aanwezige technische voorzieningen. 
- De inspectiestrategie voor het onderhoud van bepaalde veiligheidsvoorzieningen is niet goed  
             onderbouwd en aangepast op resultaten uit de praktijk. 
- De trainingen van de spill-ploegen worden niet geëvalueerd waardoor er te weinig van geleerd  
             wordt. 
 
Geconstateerde overtredingen? 
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie 
categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste 
overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de 
middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als 
laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van 
deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven. 
 
Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3: 
 
Overtreding 1 
In de procedures voor Management of Change zijn de stappen veiligheidscontrole voor ingebruikname 
en evaluatie na het doorvoeren van een wijziging niet of onvolledig beschreven. 
Het is niet navolgbaar hoe de risicobeoordeling voor het doorvoeren van wijzigingen in de praktijk 
uitgevoerd wordt. 
 
Overtreding 2 
De identificatie en beoordeling van een open vat dat gevuld wordt met oplosmiddelen als secundaire 
bron bij de Toledobaan is onjuist uitgevoerd en beschreven in het EVD. Dit zal door Stahl worden 
aangepast.  
Echter in het EVD ontbreekt ook: 
- een beschrijving over de wijze waarop aanwezige stoffen worden toegepast; 
- een berekening (conform paragraaf 8.4.3.3 en 8.4.3.3 van de NPR 7910-1) die aantoont dat de  
  ventilatiecapaciteit in area ID 26 (Toledo afvulbaan) voldoende is; 
- een beschrijving van de wijze van uitvoering van de kunstmatige plaatselijke en kunstmatige 
ruimtelijke  
  ventilatie in area ID 26 (Toledo afvulbaan). 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet 
deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook 
verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt 
gevolgd is beschreven op de website van BRZO+. 
 
 
 


