
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Dr. W. Kolb Nederland BV 
(tankenpark), Chemieweg 24 te Klundert 
 
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 24 mei (onaangekondigd) en 4 juni 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag 
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Dr. W. Kolb Nederland BV (tankenpark) (verder te noemen Kolb). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Kolb? 
Dr. W. Kolb Nederland B.V. is een productiebedrijf voor niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen. Dit 
productieproces vindt plaats op de inrichting aan de Westelijke Randweg 5 te Klundert. Op de inrichting van Kolb 
aan de Chemieweg 24 te Moerdijk vinden uitsluitend op- en overslag activiteiten plaats van de grondstoffen en de 
eindproducten van dit productieproces. Het betreffen vloeibare vetalcoholen, vetzuren en ethoxylaten. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Kolb de volgende onderdelen: 
- Heeft het bedrijf de juiste herstelacties uitgevoerd om de overtredingen naar aanleiding van de inspectie 2018 op 
te heffen? Dit is tijdens afzonderlijke herinspecties beoordeeld en met Kolb gecommuniceerd. 
- Heeft het bedrijf opvolging gegeven aan de actiepunten die zij diende uit te voeren naar aanleiding van de Brzo 
inspectie die in 2018 bij het bedrijf is uitgevoerd? 
- Heeft het bedrijf de maatregelen op het gebied van arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieu goed 
georganiseerd? Is het personeel hiervoor voldoende opgeleid? 
- Hoe gaat het bedrijf om met veranderingen in het proces en de bedrijfsvoering? Wordt daarbij rekening gehouden 
met de veiligheid en het milieu? Wordt voldoende beoordeeld of aanvullende maatregelen nodig zijn? 
- Heeft het bedrijf de operationele veiligheid goed geborgd? 
- Heeft het bedrijf in beeld of sprake is van het verouderingsmechanisme vermoeiing bij installatieonderdelen en 
treft het bedrijf de juiste maatregelen om de gevolgen te voorkomen?  
- Heeft het bedrijf in beeld of passieve brandbeveiliging noodzakelijk is en treft het bedrijf de juiste maatregelen om 
deze in stand te houden?  
- Heeft het bedrijf in beeld welke installatieonderdelen vallen onder de werkingssfeer van het Warenwetbesluit 
drukapparatuur en dan met name die installatieonderdelen die voorheen onder de zorgplicht vielen? Heeft het 
bedrijf geborgd dat deze installatieonderdelen voldoen aan de eisen uit het Warenwetbesluit drukapparatuur? 
 
Resultaten 

 
Wat was op orde? 
- De herstelacties voor het opheffen van de overtredingen naar aanleiding van de inspectie 2018 zijn uitgevoerd; 
- De actiepunten zijn aantoonbaar opgepakt en afgerond (op één punt na, dit is nog in behandeling door Kolb); 
- Het bedrijf heeft de maatregelen op het gebied van arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieu goed 
georganiseerd en heeft de opleidingen en instructies hieromtrent goed geregeld; 
- Het bedrijf heeft het onderkennen, beoordelen en afhandelen van wijzigingen in het proces en in de 
bedrijfsvoering goed vastgelegd en voert het ook goed uit; 



- Het bedrijf heeft goed in beeld of en waar sprake kan zijn van het verouderingsmechanisme vermoeiing. Er 
worden preventieve controles uitgevoerd om de oorzaak van het verouderingsmechanisme tijdig te onderkennen 
en weg te nemen; 
- Passieve brandbeveiliging blijkt terecht niet aanwezig; 
- Het bedrijf heeft alle drukapparatuur geïnventariseerd. Hieruit is gebleken dat zich voor de drukapparatuur binnen 
het bedrijf geen veranderingen hebben voorgedaan als gevolg van de wijziging van de wetgeving. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- De Veiligheids- en Gezondheidssignalering (V&G) ter informatie van de werknemer bij de opslagtanks dient 
verbeterd te worden, dit punt is door Kolb al opgepakt. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs 
verwachten van het bedrijf dat het verbeterpunt wordt uitgevoerd. 


