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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Appeldoorn  Chemical 
Logistics  B.V. te Parallelweg 6, Woudenberg 

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 moer u de oeooraering van  ore  inspecteurs Den? 
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 18 en 20 september 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 
de veiligheidsregio het bedrijf Van Appeldoorn  Chemical Logistics  B.V. (verder te noemen Van Appeldoorn). 
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 september 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf. 

Wat voor een bedrijf is Van Appeldoorn? 
Van Appeldoorn  Chemical Logistics  B.V. is gelegen aan de Parallelweg 6 te Woudenberg. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in op- en overslag van gevaarlijke stoffen, transport en logistiek. Gevaarlijke stoffen worden 
per tankauto aangeleverd en op een daarvoor ingerichte losplaats gelost en via twee verschillende 
afvullijnen verpakt in kleinere verpakkingen zoals  IBC's  ( verpakking van 1 m3), vaten of jerrycans. De 
opslag geschiedt in daarvoor bestemde opslagloodsen. 

Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Van Appeldoorn de volgende onderdelen: 
- De afhandeling van de verbeterpunten uit voorgaande inspecties 
- Hoe het bedrijf de gevaren heeft geïdentificeerd, de risico's heeft beoordeeld en de juiste maatregelen 
getroffen om een zwaar ongeval te voorkomen. 
- Hoe het bedrijf omgaat met veroudering van installaties. 
- Op welke wijze worden incidenten onderzocht en beoordeeld. 
- Hoe wordt omgegaan met Explosieveiligheid binnen het bedrijf 

Resultaten 

Wat was op orde? 
- De actiepunten uit de vorige inspecties zijn in voldoende mate opgepakt. 
- In het ontwerp van de installaties is rekening gehouden met veroudehng door een bewuste keuze te maken 
voor de te gebruiken materialen zoals roestvrijstaal. Veroudering is verwerkt in het 
onderhoudsmanagementsysteem. 

Wat waren de verbeterpunten? 
- De Identificatie van gevaren en beoordelen van de risico's van het bedrijf verdient extra aandacht. 
- In de Procedure incident en ongevalsanalyse moet eenduidig worden vastgelegd welke 
onderzoeksmethodiek wordt toegepast en hoe de samenstelling van het onderzoeksteam is. 
- Tijdens oogrondes moet meer aandacht worden besteedt aan veroudering 
- Explosieveiligheid 

Geconstateerde overtredingen? 
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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. Ais 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 2: 
- Het niet inventariseren en beoordelen van gevarenbronnen waaruit explosieve atmosferen kunnen 
ontstaan, het niet analyseren van potentiële ontstekingsbronnen in gevaarlijke gebieden en het uiteindelijk 
niet treffen van alle maatregelen ter voorkoming van een explosie en het beheersen van explosiegevaar. 
-Door het ontbreken van borging op de toepassing van een geschikte methodiek worden niet alle gevaren 
systematisch geïdentificeerd en beoordeeld. Tevens worden risico's onjuist beoordeeld wegens de eigen 
invulling van ALARA in relatie tot het geaccepteerde risico. Als gevolg bestaat onvoldoende borging op het 
treffen van alle maatregelen ter voorkoming van een zwaar ongeval en het beperken van de omvang van 
een zwaar ongeval. 

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3: 
- Door het niet procedureel borgen van de selectie van een geschikte onderzoeksmethodiek bij incidenten en 
de aanwezigheid van benodigde kennis en kunde in het onderzoeksteam, worden mogelijk niet alle lessen 
geleerd en alle maatregelen getroffen. 
- Het niet schriftelijk vastleggen van alle risico's die arbeid met zich brengt voor werknemers. Het niet 
beschrijven van specifieke gevaren en risicobeperkende maatregelen en het ontbreken van een plan van 
aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde 
risico's en de samenhang daartussen evenals de termijn waarbinnen maatregelen moet zijn getroffen is een 
overtreding. 

Eindoordeel 

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier 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+. 
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