Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij VDL Weweler te Ecofactorij
10, Apeldoorn
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 vijfjaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Inleiding
Op 21 november 2016 en 17 januari 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf VDL Weweler (verder te noemen VDL). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 17 januari 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat vooreen bedrijf is VDL?
VDL Weweler is een bedrijf waar metalen veren voor grote voertuigen zoals vrachtwagens, opleggers etc.
worden gemaakt. De veren worden behandeld in gasovens en zoutbaden waar zich gevaarlijke stoffen in
bevinden.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij VDL de volgende onderdelen:
• De opvolging van de bevindingen van de vorige inspectie.
• De aanwezigheid van maatregelen die op grond van VBS element ii (De identificatie en beoordeling van
de gevaren van zware ongevallen) moeten zijn aangebracht
• Het onderhoud van de aanwezige maatregelen (VBS element iii, De controle op de exploitatie)
Resultaten
Wat was op orde?
Die maatregelen die tijdens de inspectie uit de veiligheidsstudie (VBS element ii) zijn geselecteerd, blijken
daadwerkelijk aanwezig te zijn en worden ook onderhouden (VBS element iii).

Wat waren de verbeterpunten?
• De opvolging van de bevindingen van de vorige inspectie moet meer aandacht krijgen door het beter te
borgen in het VBS.
• Voor wijzigingen moet de door VDL vastgestelde wijzigingsprocedure worden gevolgd.
• De veiligheidsstudie moet worden herzien en vastgesteld, zodat duidelijk blijkt dat VDL de goede
maatregelen genomen heeft en dat deze maatregelen helpen het ongeval te voorkomen of te
verkleinen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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