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Beste buren, 

Imperial heeft in Nederland en België 5 magazijnen waar wij verpakte 

gevaarlijke stoffen opslaan voor onze klanten. Vanwege de vergunde 

hoeveelheden vallen wij onder het zwaarste regime van het Besluit Risico Zware 

Ongevallen 2015.  

 

Dit houdt in dat wij: 

 een beleidsdocument hebben waarin wij onze risico’s beschrijven en op 

hoofdlijnen ons beleid beschrijven om zware ongevallen door gevaarlijke 

stoffen te voorkomen; 

 een veiligheidsbeheerssysteem hebben bestaande uit technische en 

organisatorische maatregelen; 

 een Quantitatieve Risicoanalyse hebben laten berekenen door een 

gespecialiseerd adviesbureau om de risicoafstanden in kaart te brengen. 

Hierbij informeren wij u over de risico’s en de maatregelen die wij getroffen 

hebben. 

De processen die bij ons plaatsvinden bestaan uit het ontvangen, opslaan en 

verzenden van verpakkingen met gevaarlijke stoffen. Bij de kleinste 

verpakkingen moet u denken aan flesjes met een inhoud van milliliters en bij de 

grootste verpakkingen een IBC (een vervoersverpakking die meestal zo’n 1.000 

liter bevat).  

Het zijn gevaarlijke stoffen omdat ze één van de volgende gevaar eigenschappen 

hebben: brandbaar, giftig, oxiderend (bevatten veel zuurstof) of 

milieugevaarlijk. Wij slaan geen radio-actieve of explosieve stoffen op.  
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U zult ongetwijfeld één van deze etiketten 

herkennen. 

 

De stoffen die wij opslaan zijn zowel 

consumentenproducten (denk aan parfum, 

verf, spuitbussen cosmetisch, 

plantbeschermingsmiddelen voor de 

consument, antivries etc.) als chemische 

stoffen voor de professionele markt (bijv. 

metaalbehandelingsvloeistoffen, 

gewasbeschermingsmiddelen, 

reinigingsmiddelen, grondstoffen voor 

geneesmiddelen, olie en smeermiddelen 

etc.). 

Er worden alleen gesloten verpakking opgeslagen, verpakkingen worden niet 

geopend. Het risico van ons bedrijf is dat er een brand kan ontstaan waardoor 

giftige rook (stikstofdioxide) zich in de omgeving verspreidt. Explosierisico’s zijn 

niet aanwezig. 

In ons veiligheidsbeheersysteem hebben wij preventieve maatregelen 

opgenomen die er met name op gericht zijn om te voorkomen dat de gevaarlijke 

stoffen uit hun verpakkingen komen. Een belangrijk onderdeel van ons 

veiligheidsbeheerssysteem is de stoffenacceptatieprocedure waarbij wij 

beoordelen of wij een stof veilig op kunnen slaan. Daarbij onderzoeken we waar 

we deze het beste kunnen opslaan, welke type blusmiddel geschikt is en of wij 

deze kunnen beheersen met onze bedrijfshulpverleningsorganisatie in het geval 

een stof bij een incident toch vrijkomt. Indien wij de veiligheid niet kunnen 

garanderen zullen wij deze stof dus niet accepteren.   

 

Daarnaast zijn onze magazijnen uitgerust met verschillende 

veiligheidsvoorzieningen, waaronder: 

• Een automatisch brandmeldsysteem; 

• Handbrandmelders en kleine blusmiddelen; 

• Een automatisch blussysteem in iedere opslaghal; 
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• 60 minuten brandwerende muren (tussen de compartimenten en de 

  buitenmuren); 

• Opvang van bluswater en product (ter voorkoming van   

  milieuverontreiniging); 

• Vloeistofdichte/vloeistofkerende vloeren. 

Het worst case scenario is dat er een brand ontstaat en dat het blussysteem niet 

functioneert. De kans hierop is heel klein maar het effect kan erg groot zijn. Dit 

risico is berekend in de Quantitatieve Risicoanalyse waarbij er ook wordt 

gekeken tot welke afstand er welke effecten te verwachten zijn. Hierbij wordt 

met extra zorg gekeken naar de bewoonde omgeving.  

Voor dit worst case scenario heeft de overheid een rampenbestrijdingsplan 

opgesteld. Dit plan is in samenwerking met Imperial tot stand gekomen. In dit 

plan zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de overheidsdiensten 

uitgewerkt mocht zich een grote brand voordoen bij Imperial. Regelmatig wordt 

dit plan geoefend door de overheidsdiensten, in onze panden, samen met onze 

bedrijfshulpverleningsorganisatie. 

Wij hopen u hiermee meer inzicht te hebben gegeven in onze processen en het 

belangrijkste risico. 

Mocht u nog meer informatie willen of een keer een kijkje komen nemen in één 

van onze magazijnen, dan bent u van harte welkom! 

U kunt contact met ons opnemen via iclnl-news@imperiallogistics.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

Imperial Chemical Logistics Benelux 
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