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> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

KMT Ter Apel B.V. 
t.a.v. de directie 
Kloosterveenweg 55 
9561 AR  TER APEL 
 
9561AR55 

 

 

Datum < wordt automatisch gevuld > 
Betreft Aanzeggen boeterapport 
 
 
 

De Nederlandse Arbeidsinspectie bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en 
regelgeving ten aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen. 
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Nederlandse Arbeidsinspectie 

 
Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
Postbus 90801 
2509 LV  Den Haag 
www.NLArbeidsinspectie.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T +31  

 
Onze referentie 
2206085/02 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op woensdag 20 april 2022 heb ik, de heer , een inspectie uitgevoerd op 
de arbeidsplaats: 
 
KMT Ter Apel B.V. 
Kloosterveenweg 55 
Ter Apel. 
 
Naar aanleiding van de inspectie is het volgende gebleken: 
 
Binnen uw bedrijf worden verschillende soorten dakproducten gefabriceerd waarbij 
onder andere lood wordt toegepast (bewerkt en verwerkt). 
 
Lood kan op verschillende manieren in ons lichaam terechtkomen, er zijn op het 
werk globaal vier opnameroutes: de neus, de longen, de mond en de huid. In de 
werksituatie zal inademing van loodstof de belangrijkste opnameroute zijn. Indi-
recte opname via intensief huidcontact met loodstof op de werkplek kan echter 
ook een rol spelen: door contact met de handen krijg je stofdeeltjes via de mond 
binnen (de zogenoemde hand-mond shunt). Hoe vervuilder de werkomgeving, des 
te groter de kans op opname van metaalstof. De individuele arbeidshygiëne 
bepaalt in belangrijke mate de uiteindelijke opname. Denk aan consequent en 
zorgvuldig handenwassen voor de pauzes, met een middel dat effectief is in het 
verwijderen van lood, regelmatig wisselen van werkkleding, consequent gebruik 
van persoonlijke beschermingsmiddelen, niet eten/drinken/roken op de werkplek 
en douchen na afloop. 
 
Carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen (CMR-stoffen) hebben extra 
aandacht nodig. De wet bepaalt dat bedrijven moeten streven naar een zo laag 
mogelijk blootstelling aan CMR-stoffen. Lood is een reprotoxische stof en verdacht 
kankerverwekkend en daarmee een CMR- stof. 
 
Lood kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid als het loodgehalte in het lichaam 
boven een bepaald niveau komt. Dit kan op twee manieren gebeuren: plotseling 
(acuut) of sluipend (chronisch). Acute loodvergiftiging ontstaat door blootstelling 
aan hoge concentraties looddampen of via de opname van chemische stoffen 
waarin veel lood aanwezig is. Door voortdurend en langdurig inademen en/of 
inslikken van lood(stof) ontstaat een chronische loodvergiftiging. Deze langdurige 
of herhaalde blootstelling heeft effect op het beenmerg (bloedarmoede), het 
zenuwstelsel en de nieren. 
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• Bij acute loodvergiftiging zijn er klachten en verschijnselen van het maag-

darmkanaal (verstopping, slechte eetlust, buikpijn of kolieken) en de hersenen 
(centraal zenuwstelsel; verwardheid). 

• Bij chronische loodvergiftiging zijn er klachten en verschijnselen van het 
beenmerg, het maag-darmkanaal, de hersenen en zenuwen elders in het 
lichaam (centraal en perifeer zenuwstelsel), de nieren en/of er is invloed op de 
voortplanting. 

 
Naar aanleiding van de inspectie heb ik geconstateerd dat werknemers tijdens hun 
werkzaamheden kunnen worden blootgesteld aan lood en dat er onvoldoende 
maatregelen waren getroffen om die blootstelling te voorkomen. Daarnaast heb ik 
geconstateerd, dat teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen, u in het 
kader van de risico- inventarisatie en evaluatie (artikel 5 van de Arbeidsomstan-
dighedenwet), niet de aard, mate en de duur van die blootstelling had beoordeeld-
/bepaald, overeenkomstig artikel 4.2, lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke 
stoffen, ongeacht of met deze stoffen daadwerkelijk arbeid wordt of zal worden 
verricht, worden, in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld 
in artikel 5 van de wet, de aard, de mate en de duur van die blootstelling 
beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen. Dit is een 
overtreding van artikel 16, tiende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet juncto 
artikel 4.2, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor deze 
overtreding kan op grond van artikel 9.9b, eerste lid, onder d, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, een bestuurlijke boete worden opgelegd. 
 
Tevens was er geen plan van aanpak die onderdeel uitmaakte van de risico-
inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Dit is een overtreding van artikel 5 derde lid, 
van de Arbeidsomstandighedenwet. Het niet naleven van dit artikel wordt als 
overtreding aangemerkt in artikel 33 van de Arbeidsomstandighedenwet en 
bestuurlijk beboetbaar gesteld op basis van artikel 34 van dezelfde wet, waarvoor 
een boete kan worden opgelegd.. 
 
Middels deze brief zeg ik U, vertegenwoordiger van de belanghebbende 
rechtspersoon, 
 
Naam :    
Voornamen :    
Geboren te :    
Geboren op :    
 
het boeterapport aan. 
 
In de bijlage van deze brief stel ik u in de gelegenheid om mijn vragen schriftelijk 
te beantwoorden. U bent daartoe niet tot antwoorden verplicht. Indien ik na 14 
mei 2022 geen antwoord op de gestelde vragen heb ontvangen, ga ik ervan uit 
dat u geen verklaring wenst af te leggen. 
 
Het boeterapport zal worden opgestuurd naar de Afdeling Bestuurlijke Boete van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook u zult dan een exem-
plaar hiervan ontvangen. De Afdeling Bestuurlijke Boete zal deze zaak dan verder 
afhandelen en kan u een boete opleggen. 
 
Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te 
stellen van de inhoud van deze brief. 
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Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van 
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon. 
 
 
Hoogachtend, 
Nederlandse Arbeidsinspectie 

 
 

 
Arbeidsinspecteur 
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Vragenlijst: 
 
V: Vraag van de inspecteur(s) 
A: Is antwoord van vertegenwoordiger van de overtreder 
O: Opmerking inspecteur(s) 
 
V: Hoeveel werknemers waren er in totaal bij KMT Ter Apel B.V. 
werkzaam op de dag van de inspectie woensdag 20 april 2022, inclusief 
vaste en tijdelijke krachten en ingeleend personeel? 
A:10 
V: In welke producten die u maakt wordt lood verwerkt 
A: afvoeren en doorvoeren 
V: Klopt het dat het lood wordt bewerkt door middel van knippen, 
verspanen, zagen, lassen, solderen etc. 
A: ja 
V: Op welke wijze wordt het gesoldeerd of gelast en met welke gassen 
dan wel welke methode? 
A: tig lassen tig lassen met argon, propaan en zuurstof V: Met welke machines 
en/of arbeidsmiddelen wordt lood verwerkt? 
A: knipmachines, rolvormmachines, zetbankjes, wikkelmachines 
 
O: Naar aanleiding van het doorlezen van de aangeleverde documenten (RI&E, 
plan van aanpak, instructiemap veiligheid, voorlichting VGM) is gebleken dat er 
geen aandacht was voor lood (op een enkele vraag in de RI&E na, die onjuist was 
beantwoord). Ook bleek, ondanks dat ik er tijdens de inspectie om had gevraagd, 
dat er ten aanzien van het werken met lood, geen blootstellingsonderzoek had 
plaatsgevonden (de aard, mate en duur van) teneinde de gevaren voor 
werknemers te bepalen.  
 
V: Klopt het dat dit onderzoek in het kader van de risico-inventarisatie en 
–evaluatie (RI&E) niet heeft plaatsgevonden? 
A:Ja. 
V: Waarom heeft dit onderzoek niet plaatsgevonden? 
A: We hebben de RI&E laten uitwerken door een externe adviseur. Deze heeft ons 
hier niet op gewezen en, naar nu blijkt, ook niet erg zorgvuldig de RI&E 
uitgevoerd.  
 
V: U heeft een tweetal machines, waar (zoals u vader noemde) de MO en 
STADS- rolvorm producten worden gemaakt en waar als een van de 
laatste handelingen lood wordt gelast c.q. gesoldeerd. Tijdens deze 
werkzaamheden komen onder andere las/soldeerdampen vrij en ontbrak 
tijdens de inspectie een afzuiging (bronmaatregelen). Tevens waren geen 
persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt in de vorm van adembe-
scherming, beschermende kleding en dergelijke. Waarom waren er geen 
bronmaatregelen toegepast en waarom waren genoemde persoonlijke 
beschermingsmiddelen niet verstrekt? 
A:Deze machines zijn nieuw ontwikkeld en vanaf september in gebruik genomen 
in de ruimte. Voorafgaand aan het aanbrengen van een afzuigsysteem is bepaald 
waar de machines moesten komen te staan. De afzuiginstallatie was ten tijde van 
het onderzoek al in bestelling, maar hierop zat een langere levertijd dan verwacht.  
Uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt voor de partij die op 20 April is gestart 
met de werkzaamheden. De proefarm van het systeem heeft u al gezien, de 
aanpassing van de kappen was ook al gestart ten tijde van het bezoek. 
 
 
In het oorspronkelijke VIB wat wij van de leverancier hebben ontvangen stonden 
geen pictogrammen aangegeven wat betreft adembescherming en beschermende 
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kleding. Het is niet zo dat wij geen PBM hebben verstrekt, wij verstrekken 
handschoenen en werkkleding om te voorkomen dat medewerkers in contact 
komen met de materialen waarmee gewerkt wordt. 
 
 
NB: Om verwarring te voorkomen, er is geen sprake van solderen. Er wordt alleen 
gelast. 
 
V: Bij de aangeleverde RI&E zat geen plan van aanpak. Klopt het dat er 
geen plan van aanpak is gemaakt? 
A: Dit klopt niet volledig, in de RI&E zaten een aantal verbetermaatregelen 
verwerkt en werd verwezen naar de 5x beter instrumenten. Deze hebben we 
destijds doorlopen waaruit ook aandachtspunten zijn voortgekomen die zijn 
opgepakt. 
V: Heeft u de werknemers een PAGO-keuring aangeboden (Periodiek 
Algemeen Geneeskundig Onderzoek)? 
A: In 2017 zijn de medewerkers door de bedrijfsarts “gekeurd”.  Bij het 
voorbereiden van dit onderzoek heeft ook de toenmalige bedrijfsarts niet 
gesproken over een bloedwaardeonderzoek. Was dit wel genoemd, dan was dit 
onderzoek zeker mee uitgevoerd. 
 
V: En zo ja, wat heeft u daarover afgesproken met de Arboarts 
betreffende het meten van het loodgehalte in bloed? 
A: Zie voorgaand 
V: Er zijn signalen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie binnengekomen, 
dat er bij uw bedrijf werknemers zijn die een verhoogd loodgehalte 
hebben in hun bloed en dat er zelfs een werknemer een loodvergiftiging 
heeft opgelopen. Wat kunt u vertellen over deze signalen?  
A: Onze medewerkers hebben dergelijke signalen niet aan ons gegeven.  We 
hebben in het verleden  

 We 
zijn dus zeker actief met het opvolgen van meldingen. 
 
V: Wat heeft u aan uw werknemers aan persoonlijke beschermings-
middelen vertrekt ter bescherming van blootstelling aan lood? 
A: handschoenen & lichaamsbedekkende werkkleding 
V: Uw risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) was opgesteld eind 
2016. Waarom heeft u deze RI&E niet geüpdatet na bijvoorbeeld 
aanpassingen van machines en dergelijke?  
A: Door een wisseling van de leiding en de verhuizing van machines is dit blijven 
liggen. Ook omdat de externe adviseur had aangegeven dat we de RI&E beter na 
de wijzigingen konden uitvoeren is dit niet snel genoeg opgepakt. Er is eind 2021 
wel opdracht gegeven voor de uitvoering van de nieuwe RIE aan de Dhr,  
( ) 
V: U heeft getekende VGM-verklaringen aangeleverd, die getekend zijn 
door verschillende werknemers. Waar bestond de voorlichting uit en 
welke VGM-map bedoeld u? 
A:instructiemap veiligheid + mondelinge uitleg. 
V: Bedoelt u daarmee de Instructiemap Veiligheid? 
A: ja 
V: Waarom is deze instructiemap niet gerelateerd aan de daadwerkelijke 
situatie binnen uw bedrijf? 
A: de instructiemap is opgesteld door een derde partij, ik ben er van uit gegaan 
dat zij mij kundig hebben geïnstrueerd en een correcte instructie hebben 
opgesteld.. 
 
V: Erkent u de overtredingen? 
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A: De overtredingen die zijn vastgesteld zijn niet volledig te ontkennen, er is 
echter zeker geen sprake van bewuste tekortkomingen.  We hadden daarnaast 
ook al stappen gezet om de afzuiging te verbeteren. 
 
V: Heeft u aanvullend nog iets te verklaren? 
 
A: We zijn als bedrijf en eigenaren geschrokken van de risico’s die de 
werkzaamheden die het werken met lood met zich meebrengen. Opvallend is dat 
het nieuwe veiligheidsblad dat we op verzoek van onze nieuw ingeschakelde 
veiligheidskundige hebben opgevraagd veel meer waarschuwingen en instructies 
bevat dan het oude.  
 
Vanzelfsprekend gaat de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers ons 
aan het hart. We hebben dan ook per direct allerlei aanvullende maatregelen 
genomen. Deze hebben we in een personeelsoverleg op 2-5-2022 ook 
doorgenomen met onze medewerkers.   
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Van:  < @support4safety.com>
Verzonden: donderdag 21 april 2022 20:53
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: KMT Ter Apel BV

Goedenavond, 
 
Er wordt nu gewerkt met adembescherming P3. De stofjassen zijn besteld en komen zaterdag binnen. 
Medewerkers hebben een instructie gehad voor het gebruik van de adembescherming. 
 
Voor de blootstellingsmeting en de bloedwaardes hebben we contact gezocht met de arbodienst.  
Hierbij is aangegeven dat dit met spoed moet gebeuren, ik verwacht dat we morgen of begin volgende week een 
termijn hebben. 
Deze zetten we dan ook even naar u door. 

Met vriendelijke groeten/ With kind regards / Mit freundlichen Grüssen, 

 ( ) | Veiligheidskundige / ADR veiligheidsadviseur  / Milieu‐coordinator 

Ma/Di/Do :Support4Safety B.V./VER‐Groep 

Wo/Vr : Wagenborg Nedlift 

 

Kapitein Nemostraat 1g | 7821 AB | Emmen 

T:   |  

Privacy / Algemene voorwaarden  

Disclaimer 
De informatie in dit e‐mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 

Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per e‐omail. 

Verder verzoeken wij u in dat geval dit e‐mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 

 
 
Op do 21 apr. 2022 om 18:43 schreef   < @nlarbeidsinspectie.nl>: 
Geachte  , 
 
Bedankt voor de informatie. Ik lees nog niet welke aanvullende maatregelen op dit moment zijn getroffen ten 
aanzien van blootstelling aan lood, ik mis de actie wanneer er een blootstelling onderzoek uitgevoerd gaat worden 
mbt lood en ik mis de actie vwb bio monitoring c.q. PAGO bloedwaarde meting lood etc. 
Ik wil graag actie zien op korte termijn ook op deze acties. Dit even in een korte reactie. 
 
Mvg 
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Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 
 
 
Van:   < @support4safety.com<mailto: @support4safety.com>> 
Datum: donderdag 21 apr. 2022 5:21 PM 
Aan:   < @nlarbeidsinspectie.nl<mailto: @nlarbeidsinspectie.nl>> 
Kopie:   < @kmtterapel.nl<mailto @kmtterapel.nl>> 
Onderwerp: KMT Ter Apel BV 
 
Goedemiddag, 
 
Dhr. Kohler van KMT Ter Apel heeft ons gebeld met de vraag een aantal zaken op te pakken naar aanleiding van uw 
bezoek aan de locatie.  We hebben een aantal zaken doorgenomen en de afspraak gemaakt het gehele bedrijf door 
te lichten. 
 
We hebben de volgende concrete afspraken gemaakt: 
 
‐ De aanwezige registratie van de gevaarlijke stoffen verbeteren en uitbreiden. 
  (de huidige registratie stuurt   aan u toe) 
‐ De arbeidsmiddelen opnemen in een registratiesysteem waarbij ook de machine RI&E wordt meegenomen. 
  (de machines zijn wel gekeurd, maar nog niet middels een machine RI&E in kaart gebracht) 
‐ De huidige aanwezige RI&E volledig vernieuwen. 
  ( De aanwezige RI&E (Branche RI&E metaalunie)  dateert van 2016, is wel uitgebreid maar geeft niet echt een 
duidelijk actieplan) 
‐ Een fijnstofmeting uitvoeren om te bepalen welke concentratie er in de hal aanwezig is. 
‐ De relevante 5x beter instrumenten voor de werkprocessen opnieuw uitvoeren. 
  ( De aanwezige zijn van 2016, deze worden toegestuurd door  ) 
 
Er is een opdracht uitgegeven voor het aanbrengen van een afzuigsysteem voor de dampen die vrijkomen bij het 
productieproces 
 
Ik heb de aanwezige, niet CE gemarkeerde machines bekeken. De machines zijn in de basis niet onveilig en de 
medewerkers zijn goed ge?nstrueerd om er mee te werken. Het blijft echter een feit dat de machines niet CE 
gemarkeerd zijn.  Voor donderdag de 28e is een afspraak gemaakt met een technisch specialist die de machines 
verdiepend gaat beoordelen en ook het CE traject zal gaan begeleiden. 
 
We gaan de acties en uitvoer vastleggen in een Arbo‐beheers‐systeem, het is mogelijk om daar de mogelijkheid in 
te geven om als auditor de voortgang te monitoren. 
Mocht dit gewenst zijn dan hoor ik dit graag van u. 
 
Met vriendelijke groeten/ With kind regards / Mit freundlichen Gr?ssen, 
 

 ( ) | Veiligheidskundige / ADR veiligheidsadviseur  / Milieu‐coordinator 
 
Ma/Di/Do :Support4Safety B.V<http://www.support4safety.nl>./VER‐Groep<http://www.ver‐groep.nl> 
 
Wo/Vr : Wagenborg Nedlift 
 
 
Kapitein Nemostraat 1g | 7821 AB | Emmen 
 
T:   |   
 
Privacy / Algemene voorwaarden<http://www.support4safety.nl/contact/> 
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Disclaimer 
De informatie in dit e‐mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
 
Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per e‐omail. 
 
Verder verzoeken wij u in dat geval dit e‐mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te 
maken. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag

KMT Ter Apel B.V. 
t.a.v. de directie 
Kloosterveenweg 55 
9561 AR  TER APEL 
9561AR55 

 

Datum < wordt automatisch gevuld > 
Betreft Aanzeggen boeterapport 

De Nederlandse Arbeidsinspectie bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en 
regelgeving ten aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen. 
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Nederlandse Arbeidsinspectie 

 
Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
Postbus 90801 
2509 LV  Den Haag 
www.NLArbeidsinspectie.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T +31 (0)70 333 6383 

 
Onze referentie 
2206085/02 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Op woensdag 20 april 2022 heb ik, de heer , een inspectie uitgevoerd op 
de arbeidsplaats: 
 
KMT Ter Apel B.V. 
Kloosterveenweg 55 
Ter Apel. 
 
Naar aanleiding van de inspectie is het volgende gebleken: 
 
Binnen uw bedrijf worden verschillende soorten dakproducten gefabriceerd waarbij 
onder andere lood wordt toegepast (bewerkt en verwerkt). 
 
Lood kan op verschillende manieren in ons lichaam terechtkomen, er zijn op het 
werk globaal vier opnameroutes: de neus, de longen, de mond en de huid. In de 
werksituatie zal inademing van loodstof de belangrijkste opnameroute zijn. Indi-
recte opname via intensief huidcontact met loodstof op de werkplek kan echter 
ook een rol spelen: door contact met de handen krijg je stofdeeltjes via de mond 
binnen (de zogenoemde hand-mond shunt). Hoe vervuilder de werkomgeving, des 
te groter de kans op opname van metaalstof. De individuele arbeidshygiëne 
bepaalt in belangrijke mate de uiteindelijke opname. Denk aan consequent en 
zorgvuldig handenwassen voor de pauzes, met een middel dat effectief is in het 
verwijderen van lood, regelmatig wisselen van werkkleding, consequent gebruik 
van persoonlijke beschermingsmiddelen, niet eten/drinken/roken op de werkplek 
en douchen na afloop. 
 
Carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen (CMR-stoffen) hebben extra 
aandacht nodig. De wet bepaalt dat bedrijven moeten streven naar een zo laag 
mogelijk blootstelling aan CMR-stoffen. Lood is een reprotoxische stof en verdacht 
kankerverwekkend en daarmee een CMR- stof. 
 
Lood kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid als het loodgehalte in het lichaam 
boven een bepaald niveau komt. Dit kan op twee manieren gebeuren: plotseling 
(acuut) of sluipend (chronisch). Acute loodvergiftiging ontstaat door blootstelling 
aan hoge concentraties looddampen of via de opname van chemische stoffen 
waarin veel lood aanwezig is. Door voortdurend en langdurig inademen en/of 
inslikken van lood(stof) ontstaat een chronische loodvergiftiging. Deze langdurige 
of herhaalde blootstelling heeft effect op het beenmerg (bloedarmoede), het 
zenuwstelsel en de nieren. 
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 Bij acute loodvergiftiging zijn er klachten en verschijnselen van het maag-

darmkanaal (verstopping, slechte eetlust, buikpijn of kolieken) en de hersenen 
(centraal zenuwstelsel; verwardheid). 

 Bij chronische loodvergiftiging zijn er klachten en verschijnselen van het 
beenmerg, het maag-darmkanaal, de hersenen en zenuwen elders in het 
lichaam (centraal en perifeer zenuwstelsel), de nieren en/of er is invloed op de 
voortplanting. 

 
Naar aanleiding van de inspectie heb ik geconstateerd dat werknemers tijdens hun 
werkzaamheden kunnen worden blootgesteld aan lood en dat er onvoldoende 
maatregelen waren getroffen om die blootstelling te voorkomen. Daarnaast heb ik 
geconstateerd, dat teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen, u in het 
kader van de risico- inventarisatie en evaluatie (artikel 5 van de Arbeidsomstan-
dighedenwet), niet de aard, mate en de duur van die blootstelling had beoordeeld-
/bepaald, overeenkomstig artikel 4.2, lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke 
stoffen, ongeacht of met deze stoffen daadwerkelijk arbeid wordt of zal worden 
verricht, worden, in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld 
in artikel 5 van de wet, de aard, de mate en de duur van die blootstelling 
beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen. Dit is een 
overtreding van artikel 16, tiende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet juncto 
artikel 4.2, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor deze 
overtreding kan op grond van artikel 9.9b, eerste lid, onder d, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, een bestuurlijke boete worden opgelegd. 
 
Tevens was er geen plan van aanpak die onderdeel uitmaakte van de risico-
inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Dit is een overtreding van artikel 5 derde lid, 
van de Arbeidsomstandighedenwet. Het niet naleven van dit artikel wordt als 
overtreding aangemerkt in artikel 33 van de Arbeidsomstandighedenwet en 
bestuurlijk beboetbaar gesteld op basis van artikel 34 van dezelfde wet, waarvoor 
een boete kan worden opgelegd.. 
 
Middels deze brief zeg ik U, vertegenwoordiger van de belanghebbende 
rechtspersoon, 
 
Naam :    
Voornamen :    
Geboren te :    
Geboren op :    
 
het boeterapport aan. 
 
In de bijlage van deze brief stel ik u in de gelegenheid om mijn vragen schriftelijk 
te beantwoorden. U bent daartoe niet tot antwoorden verplicht. Indien ik na 14 
mei 2022 geen antwoord op de gestelde vragen heb ontvangen, ga ik ervan uit 
dat u geen verklaring wenst af te leggen. 
 
Het boeterapport zal worden opgestuurd naar de Afdeling Bestuurlijke Boete van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook u zult dan een exem-
plaar hiervan ontvangen. De Afdeling Bestuurlijke Boete zal deze zaak dan verder 
afhandelen en kan u een boete opleggen. 
 
Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te 
stellen van de inhoud van deze brief. 
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Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van 
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon. 
 
 
Hoogachtend, 
Nederlandse Arbeidsinspectie 

 
 

 
Arbeidsinspecteur 
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< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
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Vragenlijst: 
 
V: Vraag van de inspecteur(s) 
A: Is antwoord van vertegenwoordiger van de overtreder 
O: Opmerking inspecteur(s) 
 
V: Hoeveel werknemers waren er in totaal bij KMT Ter Apel B.V. 
werkzaam op de dag van de inspectie woensdag 20 april 2022, inclusief 
vaste en tijdelijke krachten en ingeleend personeel? 
A:10 
V: In welke producten die u maakt wordt lood verwerkt 
A: afvoeren en doorvoeren 
V: Klopt het dat het lood wordt bewerkt door middel van knippen, 
verspanen, zagen, lassen, solderen etc. 
A: ja 
V: Op welke wijze wordt het gesoldeerd of gelast en met welke gassen 
dan wel welke methode? 
A: tig lassen tig lassen met argon, propaan en zuurstof V: Met welke machines 
en/of arbeidsmiddelen wordt lood verwerkt? 
A: knipmachines, rolvormmachines, zetbankjes, wikkelmachines 
 
O: Naar aanleiding van het doorlezen van de aangeleverde documenten (RI&E, 
plan van aanpak, instructiemap veiligheid, voorlichting VGM) is gebleken dat er 
geen aandacht was voor lood (op een enkele vraag in de RI&E na, die onjuist was 
beantwoord). Ook bleek, ondanks dat ik er tijdens de inspectie om had gevraagd, 
dat er ten aanzien van het werken met lood, geen blootstellingsonderzoek had 
plaatsgevonden (de aard, mate en duur van) teneinde de gevaren voor 
werknemers te bepalen.  
 
V: Klopt het dat dit onderzoek in het kader van de risico-inventarisatie en 
–evaluatie (RI&E) niet heeft plaatsgevonden? 
A:Ja. 
V: Waarom heeft dit onderzoek niet plaatsgevonden? 
A: We hebben de RI&E laten uitwerken door een externe adviseur. Deze heeft ons 
hier niet op gewezen en, naar nu blijkt, ook niet erg zorgvuldig de RI&E 
uitgevoerd.  
 
V: U heeft een tweetal machines, waar (zoals u vader noemde) de MO en 
STADS- rolvorm producten worden gemaakt en waar als een van de 
laatste handelingen lood wordt gelast c.q. gesoldeerd. Tijdens deze 
werkzaamheden komen onder andere las/soldeerdampen vrij en ontbrak 
tijdens de inspectie een afzuiging (bronmaatregelen). Tevens waren geen 
persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt in de vorm van adembe-
scherming, beschermende kleding en dergelijke. Waarom waren er geen 
bronmaatregelen toegepast en waarom waren genoemde persoonlijke 
beschermingsmiddelen niet verstrekt? 
A:Deze machines zijn nieuw ontwikkeld en vanaf september in gebruik genomen 
in de ruimte. Voorafgaand aan het aanbrengen van een afzuigsysteem is bepaald 
waar de machines moesten komen te staan. De afzuiginstallatie was ten tijde van 
het onderzoek al in bestelling, maar hierop zat een langere levertijd dan verwacht.  
Uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt voor de partij die op 20 April is gestart 
met de werkzaamheden. De proefarm van het systeem heeft u al gezien, de 
aanpassing van de kappen was ook al gestart ten tijde van het bezoek. 
 
 
In het oorspronkelijke VIB wat wij van de leverancier hebben ontvangen stonden 
geen pictogrammen aangegeven wat betreft adembescherming en beschermende 

Bijlage 3 bij kenmerk 2206085/03  –  Pagina 9 van 11



 
 

 

 Pagina 5 van 6 
 
 

Nederlandse Arbeidsinspectie 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
2206085/02 

  

kleding. Het is niet zo dat wij geen PBM hebben verstrekt, wij verstrekken 
handschoenen en werkkleding om te voorkomen dat medewerkers in contact 
komen met de materialen waarmee gewerkt wordt. 
 
 
NB: Om verwarring te voorkomen, er is geen sprake van solderen. Er wordt alleen 
gelast. 
 
V: Bij de aangeleverde RI&E zat geen plan van aanpak. Klopt het dat er 
geen plan van aanpak is gemaakt? 
A: Dit klopt niet volledig, in de RI&E zaten een aantal verbetermaatregelen 
verwerkt en werd verwezen naar de 5x beter instrumenten. Deze hebben we 
destijds doorlopen waaruit ook aandachtspunten zijn voortgekomen die zijn 
opgepakt. 
V: Heeft u de werknemers een PAGO-keuring aangeboden (Periodiek 
Algemeen Geneeskundig Onderzoek)? 
A: In 2017 zijn de medewerkers door de bedrijfsarts “gekeurd”.  Bij het 
voorbereiden van dit onderzoek heeft ook de toenmalige bedrijfsarts niet 
gesproken over een bloedwaardeonderzoek. Was dit wel genoemd, dan was dit 
onderzoek zeker mee uitgevoerd. 
 
V: En zo ja, wat heeft u daarover afgesproken met de Arboarts 
betreffende het meten van het loodgehalte in bloed? 
A: Zie voorgaand 
V: Er zijn signalen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie binnengekomen, 
dat er bij uw bedrijf werknemers zijn die een verhoogd loodgehalte 
hebben in hun bloed en dat er zelfs een werknemer een loodvergiftiging 
heeft opgelopen. Wat kunt u vertellen over deze signalen?  
A: Onze medewerkers hebben dergelijke signalen niet aan ons gegeven.  We 
hebben in het verleden  

 
 We 

zijn dus zeker actief met het opvolgen van meldingen. 
 
V: Wat heeft u aan uw werknemers aan persoonlijke beschermings-
middelen vertrekt ter bescherming van blootstelling aan lood? 
A: handschoenen & lichaamsbedekkende werkkleding 
V: Uw risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) was opgesteld eind 
2016. Waarom heeft u deze RI&E niet geüpdatet na bijvoorbeeld 
aanpassingen van machines en dergelijke?  
A: Door een wisseling van de leiding en de verhuizing van machines is dit blijven 
liggen. Ook omdat de externe adviseur had aangegeven dat we de RI&E beter na 
de wijzigingen konden uitvoeren is dit niet snel genoeg opgepakt. Er is eind 2021 
wel opdracht gegeven voor de uitvoering van de nieuwe RIE aan de Dhr, Dijk 
(adviseur!) 
V: U heeft getekende VGM-verklaringen aangeleverd, die getekend zijn 
door verschillende werknemers. Waar bestond de voorlichting uit en 
welke VGM-map bedoeld u? 
A:instructiemap veiligheid + mondelinge uitleg. 
V: Bedoelt u daarmee de Instructiemap Veiligheid? 
A: ja 
V: Waarom is deze instructiemap niet gerelateerd aan de daadwerkelijke 
situatie binnen uw bedrijf? 
A: de instructiemap is opgesteld door een derde partij, ik ben er van uit gegaan 
dat zij mij kundig hebben geïnstrueerd en een correcte instructie hebben 
opgesteld.. 
 
V: Erkent u de overtredingen? 
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A: De overtredingen die zijn vastgesteld zijn niet volledig te ontkennen, er is 
echter zeker geen sprake van bewuste tekortkomingen.  We hadden daarnaast 
ook al stappen gezet om de afzuiging te verbeteren. 
 
V: Heeft u aanvullend nog iets te verklaren? 
 
A: We zijn als bedrijf en eigenaren geschrokken van de risico’s die de 
werkzaamheden die het werken met lood met zich meebrengen. Opvallend is dat 
het nieuwe veiligheidsblad dat we op verzoek van onze nieuw ingeschakelde 
veiligheidskundige hebben opgevraagd veel meer waarschuwingen en instructies 
bevat dan het oude.  
 
Vanzelfsprekend gaat de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers ons 
aan het hart. We hebben dan ook per direct allerlei aanvullende maatregelen 
genomen. Deze hebben we in een personeelsoverleg op 2-5-2022 ook 
doorgenomen met onze medewerkers.   
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Geachte heer Köhler, 
 
Op 18 augustus 2021 hebben wij uw melding ontvangen voor het veranderen van uw bedrijf aan 
Kloosterveenweg 55 te Ter Apel. Wij hebben uw melding getoetst aan het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit). In deze brief informeren wij u graag over de uitkomsten van 
deze toets. 
  
Inhoud melding 
Uw melding heeft betrekking op het plaatsen van een 3000 liter propaan gastank. 
 
Beoordeling melding 
Uw melding voldoet, na de aanvullingen ontvangen op 27 september en 15 oktober 2021 aan de 
indieningvereisten zoals die staan omschreven in afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit. 
 
Controle 
Uw bedrijf moet voldoen aan de bepalingen in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 
Activiteitenregeling. Wij maken u erop attent dat uw bedrijf gecontroleerd kan worden op het naleven 
van deze bepalingen. Meer informatie over het Activiteitenbesluit en de regeling kunt u vinden op de 
website www.infomil.nl.  
 
Toekomstige wijzigingen 
Het is mogelijk dat u bij toekomstige bedrijfswijzigingen opnieuw een melding moet indienen in het 
kader van het Activiteitenbesluit. Mocht dat aan de orde zijn dan kunt u deze wijzigingen melden via 
https://aimonline.nl. 
 

 
 

Köhler Holding B.V.  
T.a.v. de heer  
Kloosterveenweg 55 
9561 AR  TER APEL 
 

Gemeente Westerwolde 
PPostadres 
Postbus 14 
9550 AA  Sellingen 
 
tt  (0599) 32 02 20  
e  gemeente@westerwolde.nl 
w  www.westerwolde.nl 
 
BBezoekadres Sellingen 
Dorpsstraat 1 
9551 AB  Sellingen 
 
BBezoekadres Wedde 
Hoofdweg 2 
9698 AE Wedde 
 

  

Datum verzending: 21 oktober 2021 
Behandeld door: mevrouw  
Telefoonnummer: 0598-  
Uw kenmerk / uw brief: Aedri7dlg56 
Kenmerk Omgevingsdienst 
Groningen:  

Z2021-007621 
 

Kenmerk bevoegd gezag: 21-134136 Kloosterveenweg 55 Ter Apel 
Bijlagen: - 
Onderwerp: ontvangstbevestiging melding Activiteitenbesluit 

Bijlage 4 bij kenmerk 2206085/03  –  Pagina 84 van 97

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e



PPagina:   2/2  

Overige wet- en regelgeving 
Wij willen u erop wijzen dat u naast het indienen van uw melding Activiteitenbesluit Milieubeheer ook 
moet voldoen aan andere wet- en regelgeving bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming, 
bestemmingsplan, omgevingsvergunning, etc.  
De beslissing op aanvragen van andere wetgeving staat los van deze bevestiging van uw melding. Wel 
zal een negatieve beslissing op andere wetgeving er toe leiden dat de gemelde activiteit(en) niet zo 
kan/kunnen worden gerealiseerd als door u is gemeld. 
 
Wet Natuurbescherming: 
De door u gemelde wijzigingen voor uw bedrijf kunnen ook effect hebben op natuurgebieden 
aangewezen in het kader van de Wet natuurbescherming. Om na te gaan of een vergunning 
aangevraagd moet worden op grond van de Wet natuurbescherming adviseren wij u contact op te 
nemen met de Provincie Groningen. Telefoonnummer 050-3164610. E-mail: 
natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl 
 
Tot slot 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw  van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788437. 
 
 
Hoogachtend, 
 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde, 
namens deze, 

 
 

Directeur Omgevingsdienst Groningen 
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> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag

KMT Ter Apel B.V. 
t.a.v. de directie 
Kloosterveenweg 55 
9561 AR  TER APEL 
9561AR55 

 

Datum < wordt automatisch gevuld > 
Betreft Aanzeggen boeterapport 

De Nederlandse Arbeidsinspectie bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en 
regelgeving ten aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen. 
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Nederlandse Arbeidsinspectie 

 
Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
Postbus 90801 
2509 LV  Den Haag 
www.NLArbeidsinspectie.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T +31 (0)70 333 6383 

 
Onze referentie 
2206085/02 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Op woensdag 20 april 2022 heb ik, de heer , een inspectie uitgevoerd op 
de arbeidsplaats: 
 
KMT Ter Apel B.V. 
Kloosterveenweg 55 
Ter Apel. 
 
Naar aanleiding van de inspectie is het volgende gebleken: 
 
Binnen uw bedrijf worden verschillende soorten dakproducten gefabriceerd waarbij 
onder andere lood wordt toegepast (bewerkt en verwerkt). 
 
Lood kan op verschillende manieren in ons lichaam terechtkomen, er zijn op het 
werk globaal vier opnameroutes: de neus, de longen, de mond en de huid. In de 
werksituatie zal inademing van loodstof de belangrijkste opnameroute zijn. Indi-
recte opname via intensief huidcontact met loodstof op de werkplek kan echter 
ook een rol spelen: door contact met de handen krijg je stofdeeltjes via de mond 
binnen (de zogenoemde hand-mond shunt). Hoe vervuilder de werkomgeving, des 
te groter de kans op opname van metaalstof. De individuele arbeidshygiëne 
bepaalt in belangrijke mate de uiteindelijke opname. Denk aan consequent en 
zorgvuldig handenwassen voor de pauzes, met een middel dat effectief is in het 
verwijderen van lood, regelmatig wisselen van werkkleding, consequent gebruik 
van persoonlijke beschermingsmiddelen, niet eten/drinken/roken op de werkplek 
en douchen na afloop. 
 
Carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen (CMR-stoffen) hebben extra 
aandacht nodig. De wet bepaalt dat bedrijven moeten streven naar een zo laag 
mogelijk blootstelling aan CMR-stoffen. Lood is een reprotoxische stof en verdacht 
kankerverwekkend en daarmee een CMR- stof. 
 
Lood kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid als het loodgehalte in het lichaam 
boven een bepaald niveau komt. Dit kan op twee manieren gebeuren: plotseling 
(acuut) of sluipend (chronisch). Acute loodvergiftiging ontstaat door blootstelling 
aan hoge concentraties looddampen of via de opname van chemische stoffen 
waarin veel lood aanwezig is. Door voortdurend en langdurig inademen en/of 
inslikken van lood(stof) ontstaat een chronische loodvergiftiging. Deze langdurige 
of herhaalde blootstelling heeft effect op het beenmerg (bloedarmoede), het 
zenuwstelsel en de nieren. 
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Nederlandse Arbeidsinspectie 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
2206085/02 

  

 
 Bij acute loodvergiftiging zijn er klachten en verschijnselen van het maag-

darmkanaal (verstopping, slechte eetlust, buikpijn of kolieken) en de hersenen 
(centraal zenuwstelsel; verwardheid). 

 Bij chronische loodvergiftiging zijn er klachten en verschijnselen van het 
beenmerg, het maag-darmkanaal, de hersenen en zenuwen elders in het 
lichaam (centraal en perifeer zenuwstelsel), de nieren en/of er is invloed op de 
voortplanting. 

 
Naar aanleiding van de inspectie heb ik geconstateerd dat werknemers tijdens hun 
werkzaamheden kunnen worden blootgesteld aan lood en dat er onvoldoende 
maatregelen waren getroffen om die blootstelling te voorkomen. Daarnaast heb ik 
geconstateerd, dat teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen, u in het 
kader van de risico- inventarisatie en evaluatie (artikel 5 van de Arbeidsomstan-
dighedenwet), niet de aard, mate en de duur van die blootstelling had beoordeeld-
/bepaald, overeenkomstig artikel 4.2, lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke 
stoffen, ongeacht of met deze stoffen daadwerkelijk arbeid wordt of zal worden 
verricht, worden, in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld 
in artikel 5 van de wet, de aard, de mate en de duur van die blootstelling 
beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen. Dit is een 
overtreding van artikel 16, tiende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet juncto 
artikel 4.2, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor deze 
overtreding kan op grond van artikel 9.9b, eerste lid, onder d, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, een bestuurlijke boete worden opgelegd. 
 
Tevens was er geen plan van aanpak die onderdeel uitmaakte van de risico-
inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Dit is een overtreding van artikel 5 derde lid, 
van de Arbeidsomstandighedenwet. Het niet naleven van dit artikel wordt als 
overtreding aangemerkt in artikel 33 van de Arbeidsomstandighedenwet en 
bestuurlijk beboetbaar gesteld op basis van artikel 34 van dezelfde wet, waarvoor 
een boete kan worden opgelegd.. 
 
Middels deze brief zeg ik U, vertegenwoordiger van de belanghebbende 
rechtspersoon, 
 
Naam :    
Voornamen :    
Geboren te :    
Geboren op :    
 
het boeterapport aan. 
 
In de bijlage van deze brief stel ik u in de gelegenheid om mijn vragen schriftelijk 
te beantwoorden. U bent daartoe niet tot antwoorden verplicht. Indien ik na 14 
mei 2022 geen antwoord op de gestelde vragen heb ontvangen, ga ik ervan uit 
dat u geen verklaring wenst af te leggen. 
 
Het boeterapport zal worden opgestuurd naar de Afdeling Bestuurlijke Boete van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook u zult dan een exem-
plaar hiervan ontvangen. De Afdeling Bestuurlijke Boete zal deze zaak dan verder 
afhandelen en kan u een boete opleggen. 
 
Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te 
stellen van de inhoud van deze brief. 
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Nederlandse Arbeidsinspectie 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
2206085/02 

  

Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van 
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon. 
 
 
Hoogachtend, 
Nederlandse Arbeidsinspectie 

 
 

 
Arbeidsinspecteur 
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Nederlandse Arbeidsinspectie 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
2206085/02 

  

 
Vragenlijst: 
 
V: Vraag van de inspecteur(s) 
A: Is antwoord van vertegenwoordiger van de overtreder 
O: Opmerking inspecteur(s) 
 
V: Hoeveel werknemers waren er in totaal bij KMT Ter Apel B.V. 
werkzaam op de dag van de inspectie woensdag 20 april 2022, inclusief 
vaste en tijdelijke krachten en ingeleend personeel? 
A:10 
V: In welke producten die u maakt wordt lood verwerkt 
A: afvoeren en doorvoeren 
V: Klopt het dat het lood wordt bewerkt door middel van knippen, 
verspanen, zagen, lassen, solderen etc. 
A: ja 
V: Op welke wijze wordt het gesoldeerd of gelast en met welke gassen 
dan wel welke methode? 
A: tig lassen tig lassen met argon, propaan en zuurstof V: Met welke machines 
en/of arbeidsmiddelen wordt lood verwerkt? 
A: knipmachines, rolvormmachines, zetbankjes, wikkelmachines 
 
O: Naar aanleiding van het doorlezen van de aangeleverde documenten (RI&E, 
plan van aanpak, instructiemap veiligheid, voorlichting VGM) is gebleken dat er 
geen aandacht was voor lood (op een enkele vraag in de RI&E na, die onjuist was 
beantwoord). Ook bleek, ondanks dat ik er tijdens de inspectie om had gevraagd, 
dat er ten aanzien van het werken met lood, geen blootstellingsonderzoek had 
plaatsgevonden (de aard, mate en duur van) teneinde de gevaren voor 
werknemers te bepalen.  
 
V: Klopt het dat dit onderzoek in het kader van de risico-inventarisatie en 
–evaluatie (RI&E) niet heeft plaatsgevonden? 
A:Ja. 
V: Waarom heeft dit onderzoek niet plaatsgevonden? 
A: We hebben de RI&E laten uitwerken door een externe adviseur. Deze heeft ons 
hier niet op gewezen en, naar nu blijkt, ook niet erg zorgvuldig de RI&E 
uitgevoerd.  
 
V: U heeft een tweetal machines, waar (zoals u vader noemde) de MO en 
STADS- rolvorm producten worden gemaakt en waar als een van de 
laatste handelingen lood wordt gelast c.q. gesoldeerd. Tijdens deze 
werkzaamheden komen onder andere las/soldeerdampen vrij en ontbrak 
tijdens de inspectie een afzuiging (bronmaatregelen). Tevens waren geen 
persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt in de vorm van adembe-
scherming, beschermende kleding en dergelijke. Waarom waren er geen 
bronmaatregelen toegepast en waarom waren genoemde persoonlijke 
beschermingsmiddelen niet verstrekt? 
A:Deze machines zijn nieuw ontwikkeld en vanaf september in gebruik genomen 
in de ruimte. Voorafgaand aan het aanbrengen van een afzuigsysteem is bepaald 
waar de machines moesten komen te staan. De afzuiginstallatie was ten tijde van 
het onderzoek al in bestelling, maar hierop zat een langere levertijd dan verwacht.  
Uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt voor de partij die op 20 April is gestart 
met de werkzaamheden. De proefarm van het systeem heeft u al gezien, de 
aanpassing van de kappen was ook al gestart ten tijde van het bezoek. 
 
 
In het oorspronkelijke VIB wat wij van de leverancier hebben ontvangen stonden 
geen pictogrammen aangegeven wat betreft adembescherming en beschermende 
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Nederlandse Arbeidsinspectie 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
2206085/02 

  

kleding. Het is niet zo dat wij geen PBM hebben verstrekt, wij verstrekken 
handschoenen en werkkleding om te voorkomen dat medewerkers in contact 
komen met de materialen waarmee gewerkt wordt. 
 
 
NB: Om verwarring te voorkomen, er is geen sprake van solderen. Er wordt alleen 
gelast. 
 
V: Bij de aangeleverde RI&E zat geen plan van aanpak. Klopt het dat er 
geen plan van aanpak is gemaakt? 
A: Dit klopt niet volledig, in de RI&E zaten een aantal verbetermaatregelen 
verwerkt en werd verwezen naar de 5x beter instrumenten. Deze hebben we 
destijds doorlopen waaruit ook aandachtspunten zijn voortgekomen die zijn 
opgepakt. 
V: Heeft u de werknemers een PAGO-keuring aangeboden (Periodiek 
Algemeen Geneeskundig Onderzoek)? 
A: In 2017 zijn de medewerkers door de bedrijfsarts “gekeurd”.  Bij het 
voorbereiden van dit onderzoek heeft ook de toenmalige bedrijfsarts niet 
gesproken over een bloedwaardeonderzoek. Was dit wel genoemd, dan was dit 
onderzoek zeker mee uitgevoerd. 
 
V: En zo ja, wat heeft u daarover afgesproken met de Arboarts 
betreffende het meten van het loodgehalte in bloed? 
A: Zie voorgaand 
V: Er zijn signalen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie binnengekomen, 
dat er bij uw bedrijf werknemers zijn  

 en dat er zelfs  
. Wat kunt u vertellen over deze signalen?  

A: Onze medewerkers hebben dergelijke signalen niet aan ons gegeven.  We 
hebben in het verleden  

 
 We 

zijn dus zeker actief met het opvolgen van meldingen. 
 
V: Wat heeft u aan uw werknemers aan persoonlijke beschermings-
middelen vertrekt ter bescherming van blootstelling aan lood? 
A: handschoenen & lichaamsbedekkende werkkleding 
V: Uw risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) was opgesteld eind 
2016. Waarom heeft u deze RI&E niet geüpdatet na bijvoorbeeld 
aanpassingen van machines en dergelijke?  
A: Door een wisseling van de leiding en de verhuizing van machines is dit blijven 
liggen. Ook omdat de externe adviseur had aangegeven dat we de RI&E beter na 
de wijzigingen konden uitvoeren is dit niet snel genoeg opgepakt. Er is eind 2021 
wel opdracht gegeven voor de uitvoering van de nieuwe RIE aan de Dhr,  
( ) 
V: U heeft getekende VGM-verklaringen aangeleverd, die getekend zijn 
door verschillende werknemers. Waar bestond de voorlichting uit en 
welke VGM-map bedoeld u? 
A:instructiemap veiligheid + mondelinge uitleg. 
V: Bedoelt u daarmee de Instructiemap Veiligheid? 
A: ja 
V: Waarom is deze instructiemap niet gerelateerd aan de daadwerkelijke 
situatie binnen uw bedrijf? 
A: de instructiemap is opgesteld door een derde partij, ik ben er van uit gegaan 
dat zij mij kundig hebben geïnstrueerd en een correcte instructie hebben 
opgesteld.. 
 
V: Erkent u de overtredingen? 
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A: De overtredingen die zijn vastgesteld zijn niet volledig te ontkennen, er is 
echter zeker geen sprake van bewuste tekortkomingen.  We hadden daarnaast 
ook al stappen gezet om de afzuiging te verbeteren. 
 
V: Heeft u aanvullend nog iets te verklaren? 
 
A: We zijn als bedrijf en eigenaren geschrokken van de risico’s die de 
werkzaamheden die het werken met lood met zich meebrengen. Opvallend is dat 
het nieuwe veiligheidsblad dat we op verzoek van onze nieuw ingeschakelde 
veiligheidskundige hebben opgevraagd veel meer waarschuwingen en instructies 
bevat dan het oude.  
 
Vanzelfsprekend gaat de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers ons 
aan het hart. We hebben dan ook per direct allerlei aanvullende maatregelen 
genomen. Deze hebben we in een personeelsoverleg op 2-5-2022 ook 
doorgenomen met onze medewerkers.   
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Geachte heer , 
 
Op 18 augustus 2021 hebben wij uw melding ontvangen voor het veranderen van uw bedrijf aan 
Kloosterveenweg 55 te Ter Apel. Wij hebben uw melding getoetst aan het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit). In deze brief informeren wij u graag over de uitkomsten van 
deze toets. 
  
Inhoud melding 
Uw melding heeft betrekking op het plaatsen van een 3000 liter propaan gastank. 
 
Beoordeling melding 
Uw melding voldoet, na de aanvullingen ontvangen op 27 september en 15 oktober 2021 aan de 
indieningvereisten zoals die staan omschreven in afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit. 
 
Controle 
Uw bedrijf moet voldoen aan de bepalingen in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 
Activiteitenregeling. Wij maken u erop attent dat uw bedrijf gecontroleerd kan worden op het naleven 
van deze bepalingen. Meer informatie over het Activiteitenbesluit en de regeling kunt u vinden op de 
website www.infomil.nl.  
 
Toekomstige wijzigingen 
Het is mogelijk dat u bij toekomstige bedrijfswijzigingen opnieuw een melding moet indienen in het 
kader van het Activiteitenbesluit. Mocht dat aan de orde zijn dan kunt u deze wijzigingen melden via 
https://aimonline.nl. 
 

 
 

Köhler Holding B.V.  
T.a.v. de heer  
Kloosterveenweg 55 
9561 AR  TER APEL 
 

Gemeente Westerwolde 
PPostadres 
Postbus 14 
9550 AA  Sellingen 
 
tt  (0599) 32 02 20  
e  gemeente@westerwolde.nl 
w  www.westerwolde.nl 
 
BBezoekadres Sellingen 
Dorpsstraat 1 
9551 AB  Sellingen 
 
BBezoekadres Wedde 
Hoofdweg 2 
9698 AE Wedde 
 

  

Datum verzending: 21 oktober 2021 
Behandeld door: mevrouw  
Telefoonnummer: 0598-788437 
Uw kenmerk / uw brief: Aedri7dlg56 
Kenmerk Omgevingsdienst 
Groningen:  

Z2021-007621 
 

Kenmerk bevoegd gezag: 21-134136 Kloosterveenweg 55 Ter Apel 
Bijlagen: - 
Onderwerp: ontvangstbevestiging melding Activiteitenbesluit 
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Overige wet- en regelgeving 
Wij willen u erop wijzen dat u naast het indienen van uw melding Activiteitenbesluit Milieubeheer ook 
moet voldoen aan andere wet- en regelgeving bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming, 
bestemmingsplan, omgevingsvergunning, etc.  
De beslissing op aanvragen van andere wetgeving staat los van deze bevestiging van uw melding. Wel 
zal een negatieve beslissing op andere wetgeving er toe leiden dat de gemelde activiteit(en) niet zo 
kan/kunnen worden gerealiseerd als door u is gemeld. 
 
Wet Natuurbescherming: 
De door u gemelde wijzigingen voor uw bedrijf kunnen ook effect hebben op natuurgebieden 
aangewezen in het kader van de Wet natuurbescherming. Om na te gaan of een vergunning 
aangevraagd moet worden op grond van de Wet natuurbescherming adviseren wij u contact op te 
nemen met de Provincie Groningen. Telefoonnummer 050-3164610. E-mail: 
natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl 
 
Tot slot 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw  van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598 . 
 
 
Hoogachtend, 
 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde, 
namens deze, 

Mevrouw  
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