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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. 

ír-iuu rui u tic iim,uttielifig wit,  (iv  ii~t:le~ Lief'? 
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 en 27 oktober 2016 controleerden inspecteurs van 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 27 oktober 2016 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: 
- Afhandeling punten voorgaande inspecties 
- Identificatie van de risico's bij de losplaats. 
- Het onderhoudsmanagementsysteem: Het preventieve onderhoud wordt tijdig uitgevoerd 
- Diverse scenario's op de losplaats en in de PGS loodsen doorlopen 

Resultaten 

Wat was op orde? 
- De actiepunten uit de vorige inspecties zijn in voldoende mate opgepakt. 
- De risico's bij de losplaats zijn in voldoende mate in kaart gebracht en er zijn hierbij passende maatregelen 
getroffen om de kans en het effect van een zwaar ongeval zo veel mogelijk te verkleinen. 
- Er wordt gewerkt met een onderhoudsmanagementsysteem. Het preventieve onderhoud wordt tijdig 
uitgevoerd. 

Wat waren de verbeterpunten? 
- In de PGS loodsen zijn nog verbeterpunten met betrekking tot de orde en netheid. 
- De scenario's worden aangepast aan de nieuwe PGS 6. De aanpassing zal gereed zijn bij de indiening van 
het nieuwe veiligheidsrapport in januari. 
- Er wordt nader onderzoek uitgevoerd naar de ventilatie in de PGS loodsen. 
- De telefonische bereikbaarheid en het daarna op het bedrijf komen van deskundigheid buiten kantooruren 
dient verbeter te worden. 

Eindoordeel 
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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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