
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Imperial Chemical Logistics B.V. – 
locaties Ekkersrijt 7604 te Son en Breugel, Tussenriemer 7 te Roosendaal en 
Stepvelden 12 te Roosendaal 
 
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 13 en 14 mei 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Imperial Chemical Logistics B.V. (verder te noemen Imperial). Het betrof hier de Brzo-
locaties Ekkersrijt in Son en Tussenriemer en Stepvelden in Roosendaal. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 
28 mei 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Ook is op 9 april 2020 een hercontrole uitgevoerd door de inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag 
Wabo en de veiligheidsregio. Gecontroleerd is of de overtredingen uit de Brzo inspectie 2019 is opgeheven. De 
resultaten zijn in kaart gebracht en dezelfde dag bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Imperial? 
Imperial is een inrichting voor de op- en overslag van verpakte ADR en niet-ADR geclassificeerde goederen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-
inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering 
van de inspectie als volgt aangepast: 
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Imperial toegezonden documentatie;  
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen; 
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen; 
- De inspectie en de rapportage zijn met name gericht op de criteria “gedocumenteerd” en “geschikt”;  
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaats gevonden. 
 
De inspecteurs controleerden bij Imperial de volgende onderdelen: 
- De opvolging van overtredingen en actiepunten uit de vorige Brzo inspecties; 
- De beheersing van normale werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden (de controle op de exploitatie); 
- Hoe wordt bij gehandeld bij wijzigingen (Management of Change) en hoe worden nieuwe stoffen beoordeeld die 
voor opslag worden aangeboden; 
- De voorbereiding op noodsituaties. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De overtredingen uit de Brzo inspectie 2019 zijn opgeheven; 
- De actiepunten uit de Brzo inspectie 2019 zijn voldoende opgevolgd; 
- De methodiek voor de beheersing van de (onderhoud)werkzaamheden is procedureel goed vastgelegd en er 
wordt aantoonbaar gewerkt zoals beschreven; 
- Het inwerken, opleiden en infomeren van medewerkers vindt op een geschikte wijze plaats; 
- Wijzigingen worden beoordeeld volgens de eigen procedure en een passende risicobeoordeling maakt hier 
onderdeel van uit. 



- Nieuwe stoffen worden aantoonbaar op de relevante (veiligheid)aspecten beoordeeld; 
- De bedrijfsnoodplannen zijn beschikbaar, actueel en bevatten alle noodzakelijke informatie; 
- Er is op een geschikte wijze geborgd dat voldoende BHV-ers aanwezig zijn; 
- BHV-ers worden op een adequate wijze geïnstrueerd over de gevaren / risico's op de verschillende locaties; 
- Het oefenplan voor de BHV wordt jaarlijks voor iedere vestiging opgesteld en uitgevoerd. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- De criteria voor het uitvoeren van een risicobeoordeling bij wijzigingen zijn in de procedure niet eenduidig 
vastgelegd; 
- De resultaten van de evaluatie van het proces aan de hand waarvan een wijziging wordt doorgevoerd (MoC) 
worden niet vastgelegd; 
- Niet alle acties / taken die zijn geformuleerd in de MoC worden vastgelegd op de actielijst; 
- In het BHV-beleid of de bedrijfsnoodplannen is niet beschreven dat de installatiescenario's worden gebruikt bij de 
selectie van noodsituaties; 
- Niet voldoende is vastgelegd wanneer de BHV-organisatie dient op te treden bij een spill; 
- Niet alle cursussen en opleidingen die door de BHV-organisatie worden gevolgd, zijn beschreven in het BHV-
beleid; 
- De uitgebreide stoffenlijst dient aangevuld te worden met CAS-nummer of veiligheidsinformatieblad. 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


