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Drachten 
 

Inspectiedagen 15 en 16 oktober 2014 

 
Samenvatting 
 
Op 15 en 16 oktober 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf Van Gansewinkel Nederland 
B.V. te Drachten. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied 
van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en 
wat er nog aan schort. Op 16 oktober 2014 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindin-
gen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoor-
deel van het inspectieteam. 
 
Resultaten 
Dit betrof een zogenaamde initiële inspectie, wat inhoudt dat de inspectie zich beperkt tot hoofdzaken, 
waarbij de relevante onderwerpen van het Brzo 1999 kort aan bod komen. Deze onderwerpen zijn het 
beleid over de risico's op zware ongevallen en de elementen van het veiligheidsbeheerssysteem.  
 
Hierbij is het inventariseren en beoordelen van de risico's (element c) tijdens deze inspectie niet be-
handeld, omdat Van Gansewinkel bezig is dit element te herzien in verband met lopende handhaving 
van de Inspectie SZW. 
 
Voor Van Gansewinkel geldt dat het beleid en veiligheidsbeheerssysteem voor zware ongevallen met 
gevaarlijke stoffen deel uitmaakt van het Chemicals Management Systeem (CMS). Dit CMS is een 
landelijk systeem, wat van toepassing is op alle vestigingen van Van Gansewinkel waar met grote 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. 
 
Het CMS bestaat uit veel procedures en onderliggende documenten, maar een hoofddocument met 
een overzicht van alle procedures en documenten en hun onderlinge structuur ontbreekt. Hierdoor 
kostte het Van Gansewinkel moeite om aan te tonen hoe, op welke wijze en met welke procedures, 
specifiek invulling wordt gegeven aan de elementen van het veiligheidsbeheerssyteem, zoals bedoeld 
in het Brzo 1999. 
 
De algemene indruk is dat voor alle elementen procedures en/of werkmethoden zijn bepaald en vast-
gelegd, maar dat deze niet altijd voldoende specifiek zijn gemaakt voor zware ongevallen met gevaar-
lijke stoffen en ook niet altijd voldoende specifiek zijn voor de inrichting aan de Lier 2 te Drachten.  
Een verbeterpunt is het documentenbeheer en het gebruik van de juiste versies van documenten op 
de werkvloer. Er werden meerdere versies van één document aangetroffen. 
 
De actuele stoffenlijst bleek niet volledig te zijn omdat deze zich beperkt tot de gevaarlijke stoffen in de 
opslag voorzieningen. De actuele stoffenlijst vermeld niet alle gevaarlijke stoffen binnen de inrichting. 
Daarnaast is niet in alle gevallen de gevaarspotentie van de stof voldoende aangegeven. De 
Veiligheidsregio zal een handhavingstraject inzetten om deze overtreding te beëindigen. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten 
constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de 
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 
 
Handhaving 
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te 
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, 
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen. 


