
 

 

 
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Caldic Nederland B.V. te 
Moezelhavenweg 12, Amsterdam 
 
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 3 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Caldic Nederland B.V. (verder te noemen Caldic). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 3 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Caldic? 
Caldic is een distributeur en producent van grondstoffen voor de chemische- en voedsel industrie. Het 
distributiecentrum aan de Moezelhavenweg ontvangt tankwagens en emballage met (on)gevaarlijke stoffen 
(ADR-vrij en de ADR-klassen 3, 6.1 en 8). De bulkstoffen worden opgeslagen in ondergrondse tanks (op 
basis van de 'PGS 28'). Hieruit worden kleinere verpakkingen afgevuld. In speciale magazijnen worden de 
(on)gevaarlijke stoffen in emballage opgeslagen. Van hieruit vindt per vrachtwagen distributie plaats naar de 
eindgebruiker. 
 
Vanwege de corona-pandemie is de inspectie op een afwijkende wijze en beperkter dan voorgenomen 
uitgevoerd. Het locatie bezoek is in overeenstemming met de daarvoor geldende protocollen uitgevoerd. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Caldic heeft besloten om haar bedrijfsactiviteiten op de inrichting aan de Moezelhavenweg in Amsterdam te 
beëindigen. De inspectieonderwerpen waren gericht op de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten en de 
wijzigingen die daarbij plaatsvinden. De inspecteurs controleerden bij Caldic de volgende onderdelen: 
1. Welke regels vanuit het Brzo voor Caldic blijven gelden; 
2. Het reinigen van opslagtanks met appendage; 
3. Te wijzigingen bedrijfsactiviteiten tot aan de verkoop van de inrichting; 
4. Brandpreventieve maatregelen; 
5. De plattegrondtekening met de locaties waar de gevaarlijke stoffen staan; 
6. Corona (Covid 19) maatregelen. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
1. Het terrein zal worden verkocht, zonder intrekking, of wijziging van de huidige omgevingsvergunning. Dit  
    betekent dat de huidige Brzo-regels voor Caldic van toepassing blijven tot het moment dat het terrein aan  
    een ander bedrijf is verkocht en opgeleverd; 
2. Ten behoeve van de reinigingswerkzaamheden is een risico-analyse uitgevoerd en een werkvergunning  
    opgesteld. Caldic voldoet hiermee aan haar Pbzo; 
4. De brandpreventieve maatregelen rondom brandbestrijding en brandmelding worden onderhouden tot aan  
    de oplevering aan een ander bedrijf; 
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6. Caldic hield zich tijdens de Brzo-inspectie aan de huidige RIVM maatregelen. 
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
3. Het (par)keren van tankwagens met ethanol op de inrichting van Caldic betreft een mogelijke nieuwe  
    activiteit. Aangezien er dan mogelijk  nog chemische stoffen in loodsen aanwezig zijn en er dan mogelijk  
    geen personeel van Caldic permanent meer aanwezig is om toezicht te houden moet Caldic hiervoor nog  
    een MOC-analyse uitvoeren; 
5. De plattegrond met gevaarlijke stoffen is niet actueel. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 
  


