
 
 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Katwijk Chemie B.V. te 
Steenbakkerstraat 25, Katwijk ZH 
 
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  8, 11 en 12 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Katwijk Chemie B.V. (verder te noemen Katwijk 
Chemie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Katwijk Chemie? 
Katwijk Chemie is een bedrijf waar grondstoffen worden bereid voor de productie van medicijnen. Hiervoor 
worden verschillende gevaarlijke stoffen gebruikt. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Katwijk Chemie de volgende onderdelen: 

- Opvolging acties vermeld in het Brzo-inspectierapport van 2020 
- VBS element ii - Systematiek voor identificatie van ongewenste gebeurtenissen 
- VBS element iii - Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden 
- QRA juistheid 
- Brandveiligheid 
- ATEX 
- Afstroomrisico's  

 
Resultaten 
Wat was op orde? 

- Opvolging actiepunten 
- Procedures voor identificatie en beoordeling risico's  
- Afstroomrisico's bij tankpark  
- Noodplanoefeningen 
- Juistheid QRA 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Veiligheidsbewustzijn 
- Continue verbeterdoelstelling in het Pbzo document en in de uitvoering 
- De getroffen maatregelen moeten voldoen aan de best beschikbare techniek 
- Termijnen acties na risicobeoordeling 
- Documenteren van de status van doorvoeringen van brandwerende scheidingen  
- Gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
- Noodplan moet actueel zijn  
- Juiste gevaarsetikettering op emballage 
- Controle op opvangvoorziening zoals goot van tankleidingen en tijdig vervangen  
- Bereikbaarheid nooduitgangen verbeteren door er geen goederen voor te plaatsen 
- Controle op de werkvergunningen 
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Classificatie: Intern 

- Up-to-date maken van het EVD 
- Stoffenlijst op basis van GHS-CLP 
- Juist stapelen pallets, bigbags en IBC's 

 
Geconstateerde overtredingen?  
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. Als 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 geen overtredingen in het kader van de Brzo. Er zijn wel overtredingen 
geconstateerd in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze krijgen separaat van deze inspectie 
een vervolg. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtredingen. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


