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Samenvatting Brzo-inspectierapport Van Appeldoorn Chemical 
Logistics B.V. 

 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het 
toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te 
controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van 
deze Brzo-inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken 
hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie. 
 
Inleiding 
 
Op 26 en 28 oktober 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Van Appeldoorn Chemical Logistics 
B.V. te Woudenberg (hierna: Van Appeldoorn). 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 28 oktober 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten 
wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en 
het eindoordeel van het inspectieteam. 
 
 
Wat voor een bedrijf is Van Appeldoorn? 
 
Van Appeldoorn gelegen aan de Parallelweg 6 te Woudenberg. Het bedrijf is gespecialiseerd in op- en 
overslag van gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen worden per tankauto aangeleverd en  verpakt in kleinere 
verpakkingen, zoals IBC’s (verpakking van 1 m

3,vaten of jerrycans. De opslag geschiedt in daarvoor 
bestemde opslagloodsen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Van Appeldoorn de volgende onderdelen: 
 De wijze waarop het personeel is opgeleid om de opgelegde taken uit te voeren. 
 De wijze waarop actiepunten uit onder andere voorgaande Brzo-inspecties systematisch worden 

opgevolgd. 
 De beheersing van de uitvoering met extra aandacht voor de werking van fysieke veiligheidsmaatregelen 

en de afgifte van werkvergunningen. 
 De wijze waarop wordt gehandeld bij technische en organisatorische wijzigingen. 
 De voorbereiding op noodsituaties met extra aandacht voor de capaciteit van de opvangbak bij de 

verlaadplaats en de bereikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 De wijze waarop het bedrijf tijdens de interne rondgang controleert of de getroffen maatregelen nog 

functioneel zijn. 
 De wijze waarop de directie de directie de jaarlijkse beoordeling uitvoert. 
 De wijze waarop het bedrijf omgaat met de opvang en afvoer van afvalwater. 
 Een scenario in de PGS loods waarbij een IBC uit de stelling valt 
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Resultaten 
 
Wat was op orde 
 Er is een goed opgezet opleidings- en trainingsplan voor werknemers aanwezig. 
 De actiepunten uit de vorige Brzo-inspecties zijn in voldoende mate opgepakt en uitgevoerd. 
 Fysieke veiligheidsmaatregelen en -middelen zijn aanwezig. 
 In de basis is er een geschikte procedure, die ervoor zorgdraagt dat wijzingen op systematische wijze 

beoordeeld kunnen worden op de veiligheidsconsequenties. 
 De volledigheid en juistheid van de interne controlerondes volstaan voor het overgrote merendeel. 
 De BHV-organisatie beschikt over de juiste beschermingsmiddelen. 
 
Verbeterpunten 
 Betere afstemming van de rolverdeling tussen Kam-manager en Operations-manager om zodoende een 

goede functiescheiding te bewerkstelligen.  
 Bij op het oppakken van vastgestelde specifieke verbeteracties moet ook nagegaan worden in hoeverre 

een dergelijke verbetering elders binnen het bedrijf doorgevoerd kan of moet worden. 
 Het werkvergunningen formulier moet verbeterd worden zodat alle betrokkenen worden geïnformeerd 

over de er op aangegeven werkzaamheden.  
 Het beter registreren wanneer er oogrondes gelopen zijn. 
 De capaciteit van de opvangbak van de tanklosplaats behoeft aandacht voor wat betreft het toelaatbaar 

niveau voor het regenwater. 
 Het beter evalueren van de prestatie indicatoren die door het bedrijf zijn opgesteld. 
 Beter geborgd moet worden dat bij wijzigingen van een installatie ook daadwerkelijk de juiste conclusie 

over de veiligheid getrokken wordt of dat tijdig een heroverweging van de risico’s plaatsvindt. 
 Er zijn duidelijk meer maatregelen getroffen bij het geïnspecteerde scenario dan in de beschrijving van 

het scenario is vermeld. De beschrijving van scenario’s moet aangevuld worden zodat alle aanwezige 
maatregelen ook worden vermeld. 

 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de 
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 
 
 
 
 
 
 
 


