
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Iperen B.V. te Smidsweg 
24, Westmaas 
 
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 9, 10 en 11 maart 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Van Iperen B.V. (verder te noemen Van Iperen). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 11 maart 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. Van Iperen B.V. is verdeeld over 2 locaties. 
Eén in Westmaas en één in Oude-Tonge. 
 
Wat voor een bedrijf is Van Iperen? 
Van Iperen BV levert adviezen en producten voor de land- en tuinbouw en voedingsindustrie. De inrichting 
bestaat uit een afsluitbaar open terrein met een kantoorgebouw, diverse loodsen voor de opslag van 
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en tankputten met stationaire tanks voor de opslag van 
vloeibare kunstmeststoffen.  
Als gevolg van een classificatiewijziging van de stof Salpeterzuur, is Van Iperen recent  een 
hogedrempelinrichting geworden ten aanzien van rubriek H2. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Van Iperen de volgende onderdelen: 

- Werkvergunningen; 
- Onderhoud salpetertanks; 
- Opleidingen bedrijfshulporganisatie; 
- QRA (Oude-Tonge); 
- Veiligheidscultuur; 
- Verbeterpunten Brzo rapport 2020. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- QRA (Oude-Tonge); 
- Ordelijkheid en netheid van terreinen en loodsen; 
- Verbeterpunten Brzo rapport 2020. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Van Iperen dient het leidingwerk van de salpeterzuurtanks ook uitwendig en inwendig te laten 
inspecteren bij groot onderhoud; 

- Van Iperen dient ervoor zorg te dragen dat de beschadiging, welke is waargenomen, aantoonbaar 
de integriteit van de installaties niet beïnvloeden en te borgen dat dit op een juiste en navolgbare 
wijze wordt meegenomen in de uitvoering van de controleronden; 

- Van Iperen dient er op toe te zien dat de procedure voor afhalen goederen en de PGS 15 wordt 
nageleefd; 
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- Van Iperen dient ervoor zorg te dragen dat de opleiding van de BHV’ers overeenkomt met hun 
TBV’s (Taken/Bevoegdheden/Verantwoordelijkheden) en scenario’s/omgeving waarin zij hun werk 
moeten kunnen doen. Gevaarlijke stoffen maken hier gezien de bedrijfsvoering van Van Iperen deel 
van uit. Laat dit ook deel uitmaken van de opleiding en functie-eisen; 

- Van Iperen dient ervoor zorg te dragen dat de uitvoering van de controle op aanwezigheid van 
voldoende BHV’ers is vastgelegd in een procedure en wijs deze taak aan een functie toe. 

 
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 een overtreding in categorie 3: 
Van Iperen heeft de procedure voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden aan of in de nabijheid van 
de installatie, de processen en de apparatuur onvolledig en onjuist toegepast. In de procedure PRO3.503 
Rev. 4 Werkvergunning ontbreekt de instructie voor het juist invullen van de werkvergunningen. Daarnaast 
worden werkvergunningen verstrekt door niet bevoegd personeel en is er niet in alle gevallen een 
functiescheiding tussen aanvrager en verstrekker. De volgende gegevens ontbreken hierdoor op de 
werkvergunningen: 

- Duidelijke beschrijving van de stappen waaruit de werkzaamheden bestaan; 
- Duidelijke beschrijving van de plaats/ installatie waar de werkzaamheden plaatsvinden; 
- Duidelijke beschrijving van de apparatuur/ gereedschappen die gebruikt gaan worden; 
- Navolgbare en volledige beschrijving van de gevaren van de werkzaamheden, de installatie en de 

omgeving;  
- Inzichtelijke en herleidbare relatie tussen de gevaren en de veiligheidsmaatregelen; 
- Duidelijk aangeven wie verantwoordelijk is voor het schoon opleveren en veilig stellen van de 

installatie; 
- Duidelijk aangeven wie heeft vastgesteld dat de uitvoerenden op de hoogte zijn van de gevaren van 

de werkzaamheden en van de bijbehorende veiligheidsmaatregelen. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen 
de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten 
geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is 
beschreven op de website van BRZO+. 
 
 

 


