
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 25 september 2019 onaangekondigd en 5 en 6 november 2019 periodiek 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 22 november 2019 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: 
- Opvolging actiepunten 2018 
- Beoordeling van de kans op en gevaren van zware ongevallen. 
- Alarmbeheer en tijdelijke overbruggingen van veiligheidsmaatregelen. 
- Onderzoek naar (bijna) ongevallen. 
- Ageing van drukapparatuur. 
- Ageing door vermoeiing. 
- Ageing van passieve brandbeveiliging. 
- Uitgangspunten van de vergunde risico-inschatting. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- overtreding O-01 uit 2018 betreffende de audit van VBS elementen is opgeheven. 
- overtreding O-02 uit 2018 betreffende de implementatie van maatregelen op het gebied van geschikte kleding 
t.b.v. explosieveiligheid is opgeheven. 
- voor overtreding O-03 wordt nog gewacht op de uitslag van  het door Stahl ingediende beroep. 
- De beoordeling van de kans op en gevaren van zware ongevallen is in voldoende mate beschreven, geschikt 
voor het bedrijf en wordt aantoonbaar conform de procedures uitgevoerd. 
- Alarmopvolging is geborgd in procedure en vindt als zodanig plaats. 
- Uitvoering van ongevalsonderzoek is geschikt voor het bedrijf en wordt aantoonbaar uitgevoerd. 
- Ageing van drukapparatuur is aantoonbaar geïnventariseerd en wordt bewaakt. 
- Ageing door vermoeiing is geïnventariseerd en niet relevant voor de Brzo gerelateerde installaties binnen het 
bedrijf. 
- Uitgangspunten van de vergunde risico-inschatting zijn conform de aangetroffen situatie. 
 
  



Wat waren de verbeterpunten? 
- Procedures voor ongevalsonderzoek zijn niet volledig. 
- Ageing van passieve brandbeveiliging dient op enkele locaties te worden hersteld. 
 
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 een overtreding in categorie 3: 
Omgaan met tijdelijke overbruggingen van veiligheidsmaatregelen. Stahl heeft inmiddels maatregelen getroffen 
waardoor deze overtreding is opgeheven. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding 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. 

 


