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Van Empel Inspecties en Advisering is sinds 2005 uw onafhankelijke partner voor 
inspecties en beheer van uw technische installaties (E en W). Wij zijn uw kennispartner 

op het gebied van preventie, veiligheid en continuïteit. Binnen ons team van specialisten 
staan deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Wij rekenen 

heel Nederland tot ons werkgebied.

OVER ONS



WIJ HELPEN U GRAAG
In het kader van milieu, energieverbruik en veiligheid 
worden inspecties, metingen en registraties van uw 
installaties steeds belangrijker. Daarnaast heeft u bij 
het oprichten, veranderen of uitbreiden van uw bedrijf 
te maken met diverse milieuregels. In toenemende 
mate wordt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de 
eigenaar/gebruiker gelegd. Wij helpen u graag bij het 
nakomen en up-to-date houden van uw verantwoorde-
lijkheden door voor u een duidelijk beeld te scheppen 
in het doolhof van wetten, regels, eisen en richtlijnen. 
Zo kunt u er gerust op zijn dat u het nodige heeft ge-
daan om aan alle aspecten te voldoen.

CERTIFICERINGEN
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het 
beleid op het gebied van veiligheid, arbeid en milieu zijn 
niet alleen van groot belang voor onze medewerkers, 
maar ook voor die van onze opdrachtgevers en samen-
werkingspartners.

SCIOS
Van Empel Inspecties en Advisering is volledig SCIOS- 
gecertificeerd. Dat houdt in dat wij op hoog kwaliteits-
niveau inspecties, emissie-metingen en onderhoud 
uitvoeren aan technische installaties waaronder stook-
installaties, biomassa-installaties, elektrische instal -
laties en arbeidsmiddelen. Ook bieden wij de EBI- 
faciliteit, die borg staat voor uw certificering door mid-
del van een samenwerkingsconvenant conform SCIOS.

KWALITEITSBORGING
Medewerkers van Van Empel Inspecties en Advisering 
hebben zitting in verschillende NEN-normcommissies 
en dragen op die manier bij aan het vergroten van 
preventie en veiligheid zowel op nationaal als op inter-
nationaal niveau. Binnen ons team van specialisten 
staan deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit 
hoog in het vaandel. Borging en toetsing van deze kwali-
teit is onlosmakelijk verbonden aan onze organi satie.

OVER ONS
Van Empel Inspecties en Advisering is al sinds 2005 uw onafhankelijke partner 
voor inspecties en beheer van uw technische installaties. Daarnaast adviseren  
wij tal van bedrijven met milieu-gerelateerde zaken. Wij zijn uw kennispartner  
op het gebied van milieu, preventie, veiligheid en continuïteit. Binnen ons team 
van specialisten staan deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit hoog in  
het vaandel. Wij rekenen heel Nederland tot ons werkgebied.
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ONZE INSPECTIES
WERKTUIGBOUWKUNDIG

Optimaal beheer van uw installaties resulteert in installaties 
die efficiënter omgaan met energie, veiliger zijn voor mens 
en milieu, kosten besparen en continuïteit waarborgen. 
Inspectie is daarbij de ultieme controle op het uitgevoerde 
beheer- en onderhoudsbeleid.

De Eerste of bijzondere inspecties (EBI) en periodieke 
inspecties (PI) zijn samen met goed periodiek onderhoud 
(PO) een belangrijke basis voor een veilige en bedrijfs
zekere installatie. Uitvoering van de wettelijke eisen van 
overheid en verzekeraars is daarmee geborgd.
SCIOS-Certificatieregeling

Dit type installaties zijn over het algemeen gericht op 
het aspect comfort. Denk hierbij aan het verwarmen  
van gebouwen in de utiliteit, onderwijs en/of zorg.

SCIOS Scope 3
STOOM- EN HEETWATERKETELS
De toepassing van stoom en heet water als medium 
vraagt om specialistische kennis. Onder deze SCIOS 
Scope vallen de installaties die bestemd zijn voor het 
verwarmen van water met een temperatuur van meer 
dan 105°C en het opwekken van stoom.

SCIOS Scope 4
NOODSTROOM-AGGREGATEN, WKK’S EN TURBINES
NoodstroomAggregaten (NSA), WarmtekrachtKoppeling 
(WKK) en Turbines dienen SCIOS Scope 4 gekeurd te 
zijn. Tevens kunnen er aanvullende metingen van toe
passing zijn. De gebruikersfunctie, bedrijfsuren en type 
brandstof kunnen onder andere van invloed zijn op de 
gestelde verplichtingen.

SCIOS Scope 5
INDUSTRIËLE INSTALLATIES
Technische installaties die worden toegepast bij indus
triële processen dienen aantoonbaar te voldoen aan alle 
milieu en veiligheidseisen. Door de complexiteit en 
diversiteit van deze installaties is specialistische kennis 
vereist van onder andere energietechniek, veiligheids
filosofie, ATEX en SIL.

SCIOS Scope 5a
BIOMASSA-INSTALLATIES
Met verbrandingsinstallaties kan biomassa worden  
omgezet in warmte en/of elektriciteit. Daarvoor zijn 
verschillende soorten biomassa beschikbaar. Ook voor 
dit type installaties hebben wij alle expertise in huis.

SCIOS Scope 1
ATMOSFERISCHE  
VERWARMINGSKETELS  
EN LUCHTVERHITTERS

SCIOS Scope 2
WARMWATERKETELS EN 
LUCHTVERHITTERS MET  
VENTILATORBRANDERS
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SCIOS Scope 6
EMISSIEMETINGEN
Emissiemetingen aan stookinstallaties, gasmotoren, 
gasturbines en dieselmotoren moeten worden uitge
voerd om te bepalen of de, door de overheid gestelde 
emissiegrenswaarden, niet worden overschreden. Onze 
inspecteurs zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van tal 
van emissiemetingen.
NOx-metingen | Fijnstofmetingen | SO2-metingen |  
CxHy-metingen | CO-metingen

SCIOS Scope 7
BRANDSTOFLEIDINGEN
Brandstofleidingen dienen bij ingebruikname en ver
volgens periodiek geïnspecteerd te worden. In het 
Activiteitenbesluit maken ze deel uit van de inspectie
verplichting.
SCIOS Scope 7a | Brandstofleidingen voor aardgas  
met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar
SCIOS Scope 7b | Brandstofleidingen voor aardgas  
met een ontwerpdruk > 0,5 bar
SCIOS Scope 7c | Brandstofleidingen voor olie

PED Keuring
KEURING DRUKSYSTEMEN VOLGENS DE PED
Is de toelaatbare druk van uw drukvaten, leidingen,  
of installaties meer dan 0,5 bar? Dan dient deze druk   
ap paratuur te voldoen aan de eisen van de Europese 
richtlijn drukapparatuur (Pressure Equipment Directive 
 2014/68/EU). De Richtlijn is van toepassing op het 
ontwerp, de fabricage en de eindcontrole van uw appa
ratuur en installaties. Onze specialisten helpen u graag 
verder met het in kaart brengen en uitvoeren van uw 
verplichtingen. PED | Pressure Equipment Directive

WATERSTOF
WATERSTOFINSTALLATIES EN WATERSTOFLEIDINGEN
Door ontwikkelingen in het kader van de energietransitie 
bent u bij van Empel Inspecties en Advisering zeker van 
een uitvoering door experts en de laatste ontwikkelin
gen op het gebied van normen en regelgeving. Ook 
waterstofinstallaties zijn ons niet onbekend. Wij hebben 
een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van 
waterstofprojecten en het uitvoeren van de relevante 
veiligheidsinspecties.
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ONZE INSPECTIES
ELEKTROTECHNISCH

Regelmatige controle van uw elektrische installatie en daarop aange-
sloten ar beidsmiddelen en machines reduceert het risico op storing, 
brand en aanrakingsgevaar en geeft u de zekerheid van een goed  
werkende installatie. Niet alleen voldoet u aan de eisen voor een  
veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers, maar ook aan  
de voorschriften van uw verzekeraar.

In de Nederlandse wetgeving wordt het (tot op heden) 
niet verplicht gesteld om een elektrotechnische inspec-
tie te laten uitvoeren. Privaatrechtelijk kan het wel wor-
den verplicht, zoals bijvoorbeeld door een verzekerings-
maatschappij of een andere contractuele verplichting. 
Bovendien draagt het uitvoeren van een periodieke 
inspectie bij aan de gestelde zorgplicht van de installatie- 
eigenaar en worden risico’s ten aanzien van een calami-
teit, bedrijfscontinuïteit of zelfs letsel in kaart gebracht. 

NEN 1010
EERSTE INSPECTIE - PERIODIEKE INSPECTIE
Een NEN 1010 inspectie is een opleveringsinspectie van 
uw nieuwe elektrische installatie, uitbreiding of aanpas-

sing. Tijdens deze inspectie toetsen wij als onafhankelijk 
specialist of uw installatie is aangelegd volgens de actue-
le (veiligheids-) richtlijnen.

NEN 3140
INSPECTIE BESTAANDE ELEKTRISCHE INSTALLATIES
De Arbowet geeft aan dat uw werknemers veilig moeten 
kunnen werken. NEN 3140 geeft veiligheidsbepalingen 
voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, 
met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en 
storingen te voorkomen. Samen met uw installatiever-
antwoordelijke (IV’er) wordt er een inspectieplan opge-
steld om de kaders van de uit te voeren inspectie vast te 
leggen.
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SCIOS Scope 8
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Het werken aan of met een elektrische installatie brengt 
risico’s met zich mee. Een SCIOS Scope 8 inspectie is 
een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw 
vaste elektrische installatie. Deze inspectie is gebaseerd 
op de Nederlandse norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering 
van elektrische installaties - Laagspanning”. Onze in-
specteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om uw instal-
latie te beoordelen op veilig gebruik en voorkomen van 
letsel bij gebruikers.
NEN 3140 | Inspectie bestaande elektrische installaties

SCIOS Scope 9
ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
Voor sommige arbeidsmiddelen geldt naast een onder-
houdsplicht ook een aanvullende keuringsverplichting. 
Wij brengen voor u in kaart welke verplichtingen voor u 
aan de orde zijn. Tevens zorgen wij voor een goed over-
zicht en beheer van alle te inspecteren arbeidsmidde-
len waardoor er samen met de inspecties gevaarlijke 
situaties voorkomen kunnen worden.
NEN 3140 | Inspectie van elektrische arbeidsmiddelen

SCIOS Scope 10
ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL OP BRANDRISICO
Elektrische installaties en de daarop aangesloten elek-
trische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel 
genoemd) vormen een mogelijk (brand)risico. Een 
SCIOS Scope 10 inspectie is een gestandaardiseerde 
veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel gericht 
op het brand risico. Deze inspectie is gebaseerd op de 
Nederlandse Technische Afspraak NTA 8220 “Beoorde-
lingsmethode op brandrisico van elektrisch materieel”. 
Onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om uw 
installatie te beoordelen op brandrisico. 
NTA 8220 | Methode voor het beoordelen van elektrisch 
materieel op brandrisico

SCIOS Scope 12
INSPECTIES VAN ZONNESTROOMINSTALLATIES
Het werken aan of met een elektrische installatie brengt 
risico’s met zich mee. Zo ook het werken aan Zonne-
stroom installaties, ook wel PV-installatie of in de volks-
mond zonnepanelen genoemd. Vanaf medio 2020 
wordt deze Scope toegevoegd aan het SCIOS schema 
en kunt u ook voor deze SCIOS Scope bij ons terecht.
NEN-EN-IEC 62446 | Veiligheidsinspectie van zonne-
stroominstallaties

MEDISCHE RUIMTEN
INSPECTIE MEDISCH GEBRUIKTE RUIMTEN
Veiligheid in uw medische ruimten kan worden bereikt 
door waarborging van de veiligheid van de installatie 
alsmede een veilige bediening en onderhoud van de 
met de installatie verbonden medische elektrische 
toestellen. Onze inspecteurs zijn gespecialiseerd op  
het gebied van de veiligheidsbepalingen in medisch 
gebruikte ruimten en daarmee de veiligheid van uw 
patiënten te waarborgen.
NEN 1010 - Rubriek 710 | NEN 3134 Laagspannings-
installaties in medisch gebruikte ruimten

THERMOGRAFIE
THERMOGRAFISCHE INSPECTIE
Thermografie wordt in de volksmond gerelateerd aan 
een elektrische installatie. Thermografie is echter op 
meerdere terreinen toepasbaar. Van Empel inspecteert 
zowel elektrische- als stookinstallaties. Thermografie is 
daarbij voor beide type inspecties uitermate toepas-
baar. Lekkages, hotspots en warmteverliezen zijn met 
infraroodopnames perfect op te sporen. Ook schakel- 
en/of bedieningspanelen kunnen door thermografische 
inspecties in beeld worden gebracht.
LEVEL I - Thermografie | NPR 8040

POWER QUALITY
POWER QUALITY ONDERZOEK
Doormiddel van het Power Quality onderzoek brengen 
wij de kwaliteit van uw elektrische installatie in beeld in 
het kader van energie efficiëntie alsmede de mogelijke 
verstoringen in de spanning, stromen en frequentie.  
Uw installatie wordt over een langere periode gemoni-
tord en vervolgens verwerken onze deskundige deze 
gegevens tot een gedegen adviesrapport.
Metingen | Analyse | Adviesrapportage
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ONZE OVERIGE 
DIENSTEN

SCIOS Scope 11
INSPECTIE EXPLOSIEVEILIGE INSTALLATIES - ATEX
In veel bedrijven kan de aanwezigheid van brandbare 
stoffen niet voorkomen worden en omdat in bedrijfs
omgevingen vaak mensen werken is het veelal niet prak
tisch om zuurstof weg te halen. De meest prak tische 
manier om explosies te voorkomen is om de ontste
kingsbron te elimineren. Wij zijn gespecialiseerd in het 
opzetten van uw Explosieveiligheidsdocumenten (EVD) 
en het uitvoeren van de bijhorende inspecties.
NEN-EN-IEC-60079 | ATEX 114 | ATEX 153

NEN 8025
VEILIGHEIDSINSPECTIE WONING
Uitgangspunt van een onderzoek op basis van de NEN 
8025 is of de bestaande technische voorzieningen in 
een woning voldoen aan de veiligheidsbepalingen, zoals 
omschreven in de desbetreffende normen, dan wel aan 
het maatschappelijk aanvaardbare veiligheidsniveau 
volgens NEN 8025. Daarnaast beoordelen wij het  

gehele risico in de woning op het gebied van gas, water,  
elektra en ventilatie.

NEN 2767
CONDITIEMETING
Een conditiemeting op basis van de NEN 2767 brengt op 
een uniforme manier de technische staat van uw bouw 
en installatiedelen in kaart. Uit deze inspectie volgt een 
conditiescore volgens de NEN 2767, een inventarisatie 
van de installatie, het gebouw of het bouwdeel. Vervol
gens stellen wij een meerjarenplanning voor u op met 
daarin de uit te voeren werkzaamheden en te verwach
ten werkzaamheden.

EPBD III
RICHTLIJN ENERGIEPRESTATIE GEBOUWEN
De richtlijn EPBD heeft als doel om de energieefficiën tie 
te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt. Dit 
heeft betrekking op gebouwen en systemen. In de EPBD 
III wetgeving worden onder andere de keuringen van 
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verwarmings- en airconditioningssystemen (deels)  
geharmoniseerd en ligt de keuringsplicht voor zowel 
verwarmings- als airconditioningssystemen vanaf 
70 kW. Laat u door ons adviseren of uw gebouwen en 
sys temen aan deze regelgeving van het Bouwbesluit 
moet voldoen.
EPBD | Energy Performance of Buildings Directive | 
EPBD A | EPBD B

GELIJKWAARDIGHEIDSONDERZOEK
BEOORDELING STOOKRUIMTE
Op grond van de huidige wet- en regelgeving dient  
bij een ruimte waarin zich één of meer gastoestellen 
bevinden rekening te worden gehouden met een gas
explosie in die ruimte. De bouwkundige constructie 
moet daarom zodanig zijn, dat bij een gasexplosie geen 
voortschrijdende instorting van het gebouw mag plaats-
vinden. De omwanding van stookruimten dient daarom 
constructief hieraan te voldoen en/of kan een separate 
voorziening tot drukontlasting (plofwand) hebben. Bij 
inpandige stookruimten en in het bijzonder bij stook-
ruimten geheel onder het maaiveld, is het aanbrengen 
van een dergelijke voorziening veelal niet mogelijk. 
Daardoor is situering van een stookruimte op deze 
locatie niet mogelijk. In nieuwbouwsituaties zijn stook-
ruimten onder het maaiveld dan ook niet toegestaan 
zonder aanvullende maatregelen te treffen. Men kan zich 
beroepen op de gelijkwaardigheids bepaling zoals opge-
nomen in het bouwbesluit. Onze technische en bouw-
kundige specialisten werken in verschillende fases een 
gedegen plan uit en begeleiden u in de verder te nemen 
stappen en communicatie met uw omgevings dienst.

CE-MARKERING
EUROPESE PRODUCTRICHTLIJNEN
Uw op de markt te brengen product of installatie dient 
te voldoen aan alle relevante Europese productricht-
lijnen en voorschriften. Een CEMarkering (Conformité 
Européenne) geeft aan dat het product mag worden 
verhandeld binnen de Europese Economische Ruimte 
(EER). CEmarkering is een verplichte conformiteits
markering vanuit de wet. Fabrikanten, importeurs en 
distri biteurs van nonfood producten binnen de EU, zijn 
dus wettelijk verplicht om deze van een CEmarkering  
te voorzien wanneer het om producten gaat waarvoor 
CErichtlijn(en) en/of verordening(en) zijn ontwikkeld. 
Wanneer bent u fabrikant, importeur of distribiteur? En 
waar liggen uw verplichtingen? Wij bieden u helder inzicht  
en helpen u verder om aan uw verplichtingen te voldoen.

INSTALLATIEBEHEER
INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKHEID
Wie is er verantwoordelijk voor een gebouw? Volgens 
de woningwet heeft iedere bouwer en gebruiker van 
een bouwwerk de directe zorgplicht op de veiligheid en 
gezondheid van haar gebruikers en omgeving. Dat 
betekent dat in de gebruiksfase, de eigenaar (en gebrui-
ker) van het vastgoed ook primair verantwoordelijk  
is voor de aanwezige installaties. Op het gebied van 
elektrische en gasinstallaties is het al geruime tijd 
gebruikelijk om via een aanwijzingsbeleid de installatie-
verantwoordelijkheid (IV) te delegeren naar een vak
inhoudelijk specialistische persoon of partij. Van Empel 
Inspecties en Advisering heeft een duidelijke visie over 
de invulling van installatieverantwoordelijkheid. De wijze 
van het in stand houden van de veiligheid en correcte 
bedrijfsvoering van uw technische installaties wordt 
geborgd door het vastleggen van procedures rondom 
o.a. inspecties, tijdig herstel van gebreken, toegangs
regeling voor ruimten, bediening van de installatie, 
beoordelingen projectplannen, instrueren en aanwijzen 
van medewerkers en toestemming verlenen tot het 
uitvoeren van de werkzaamheden.
Verantwoordelijkheid rondom elektrotechnische 
installaties | NEN 3140
Verantwoordelijkheid rondom gasinstallaties |  
NPR 3378 | NEN-EN 1775 | NEN-EN 15001

SCIOS CERTIFICERING
SAMENWERKINGSCONVENANT
In het kader van de SCIOS certificatieregeling gaan veel 
bedrijven het traject in van een certificering in het kader 
van deze regeling. In veel gevallen is het voor bedrijven 
niet rendabel of gewenst zelf een EBI faciliteit in te 
richten. Voor die bedrijven bieden wij de mogelijkheid 
dit hiaat af te dekken door middel van een samenwer-
kingsconvenant conform SCIOS. Door middel van dit 
convenant stellen wij u alle benodigde EBI expertise ter 
beschikking.

VAN EMPEL INSPECTIES EN ADVISERING  |  OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN  |  9



MILIEU ADVIES
Bij het oprichten, veranderen of uitbreiden van een 
bedrijf, of bij het opstellen van een bestemmingsplan zijn 
milieurapportages benodigd. Daarnaast kunnen nieuwe 
meldingen, vergunningen of ander toestemmingen 
noodzakelijk zijn. Wij adviseren u en geven duidelijkheid  
in het doolhof van wetten, regels, eisen en richtlijnen.

VOORTOETS EN VERGUNNINGSCHECK
Indien u plannen heeft voor het oprichten, veranderen 
of uitbreiden van uw bedrijf of het wijzigen van een 
bestemmingsplan is het verstandig om in een vroeg 
stadium uw verplichtingen inzichtelijk te hebben. Laat  
u niet verassen en betrek tijdig onze adviseurs bij uw 
project. De voortoets en vergunningscheck geven een 
helder beeld met betrekking tot de eisen die gesteld 
worden aan uw project en wellicht eventuele toekom
stige plannen.

OMGEVINGSVERGUNNING MILIEU
Voor bepaalde veranderingen is toestemming nodig in 
de vorm van een milieuvergunning (Omgevingsvergun
ning milieu). Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen, 
controleren en begeleiden van juridisch onderbouwde 
vergunningsaanvragen.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Het Activiteitenbesluit is een besluit met algemene  
milieuregels voor bedrijven die onder de Wet milieu
beheer (Wm) vallen en is voor de meeste bedrijven  
van toepassing. Wij brengen voor u in kaart aan welke 
milieuregels uw bedrijf moet voldoen en verzorgen  
voor u de complete melding Activiteitenbesluit.

M.E.R.-BEOORDELING
In het Besluit milieueffectrapportage zijn activiteiten 
aangewezen waarvan bekend is dat ze belangrijke nade
lige milieugevolgen veroorzaken. Afhankelijk van de 
activiteit geldt een plicht om een beoordeling op te 
maken, dan wel een uitgebreide milieueffectrapportage 
(m.e.r.) op te laten stellen. Wij zijn gespecialiseerd in het 
opstellen van m.e.r.beoordelingen en het begeleiden 
van de m.e.r.procedure.

OBM OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE  
MILIEUTOETS
Een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)  
is een simpele vergunning zonder voorschriften. De 
voorschriften voor de OBMplichtige activiteit staan in 
het Activiteitenbesluit. De gemeente kan u vragen, in  
het kader van de OBM, activiteiten inzichtelijk te maken. 
Wij maken hiervoor de relevante aspecten inzichtelijk in 
een rapportage en begeleiden u in deze procedure.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK
Voordat er toestemming wordt gegeven bij een wijziging 
bestemmingsplan, aanvraag omgevingsvergunning of 
een melding Activiteitenbesluit kunt u belast worden 
met een onderzoeksplicht in het kader van de eventuele 
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emissies naar de lucht. Wij zijn gespecialiseerd in het 
berekenen van luchtemissies en kunnen u adviseren 
met betrekking tot de milieuregels en luchtkwaliteits
normen. ISL3a | Geomilieu D-stacks

GEURONDERZOEK
Er zijn tal van processen waarbij geuremissies kunnen 
ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan industriële 
processen, het houden van vee of het bereiden van 
voedingsmiddelen. Afhankelijk van de omgeving kan dit 
leiden tot geurhinder bij woningen of andere plaatsen 
waar mensen kunnen verblijven. Wij zijn gespecialiseerd 

in het berekenen van geuremissies en adviseren u in de 
wet en regelgeving in het kader van geur.
Geomilieu G-Stacks | Geomilieu V-Stacks
 
OVERIGE RAPPORTAGES
Naast eerder genoemde onderzoeken kunnen er op het 
gebied van onder andere flora en fauna, bodem, water, 
geluid et cetera onderzoeksrapportages geëist worden. 
Dankzij de ruime ervaring en het opgebouwde netwerk 
van Van Empel Inspecties en Advisering zijn wij in staat 
u ook hierin volledig te ontzorgen.

WET NATUURBESCHERMING
In Nederland hebben we de wet en regelgeving ter 
bescherming van de aanwezige natuur vastgelegd in  
de Wet Natuurbescherming (Wnb). Handelingen die 
nadelige gevolgen kunnen hebben voor de zogenoemde 
Natura 2000gebieden moeten inzichtelijk worden ge
maakt. Het inzichtelijk maken van stikstof en ammoniak  
emissies, de daaruit volgende deposities en het aan
vragen van een toestemming Wnb is een complexe 
taak. Door onze expertise kunnen wij een goede opvol
ging geven aan uw verplichtingen en kunnen u in het 
volledige traject begeleiden.
Geomilieu D-Stacks | AERIUS calculator
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OPLEIDINGEN EN TRAINING
VAKKENNIS, VERBETEREN EN TOETSEN

Van Empel Opleidingen en Training is uw partner op het gebied van opleidingen 
en trainingen van o.a. de SCIOS regelingen en NEN 3140. Doordat van Empel 
Opleidingen en Training nauw samenwerkt met van Empel Inspecties en 
Advisering, weten wij als geen ander hoe de praktijk rondom inspecties van 
stook- en elektrische installaties werkt.

OPLEIDINGEN EN TRAINING
Van Empel Opleidingen en Training is uw partner op het 
gebied van opleidingen en trainingen van o.a. de SCIOS 
regelingen en NEN 3140. Doordat wij nauw samenwer-
ken met van Empel Inspecties en Advisering weten wij 
als geen ander hoe de praktijk rondom inspecties van 
stook- en elektrische installaties werkt.

OPLEIDINGEN
In het kader van de SCIOS regeling verzorgen wij  
opleidingen voor alle werkgebieden (PO | PI | EBI). 
Onze ruime ervaring en vooral affiniteit met de praktijk 
zorgen voor een stevig aanbod dat ten alle tijden aan 
de actuele Kennis- en Bekwaamheidseisen voldoet.
• SCIOS Scope 1 t/m 7
• SCIOS Scope 8, 10 en 12
• Afgestemd op exameneisen
• Theorie én praktijk op één locatie
PO | PI | EBI

TRAININGEN
Naast de opleidingen zijn er tal van mogelijkheden in 
het kader van (herhalings) trainingen. Wij gaan samen 
met u op zoek naar de juiste invulling voor een maxi-
maal resultaat gericht op uw behoeftes. Oók voor onze 
trainingen geldt dat we zoveel mogelijk de praktijksitua-
tie simuleren en deze beoefenen voor het opdoen van 
de juiste vaardigheden.
• NEN 3140 Installatie-/Werkverantwoordelijke
• NEN 3140 Vakbekwaam Persoon
• NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon
• NEN 3140 Keurmeester
• Herhalingstrainingen

WORKSHOPS
Kunt u door alle regelgeving het bos nog zien? Wij heb-
ben de kennis en kunde in huis om u te ondersteunen 
bij het op peil houden van de kwaliteit van u, uw mede-
werkers en uw organisatie. Wij hebben hiervoor een 
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aantal praktische workshops ontwikkeld die geheel op 
maat kunnen worden verzorgd; in ons trainingscentrum 
te Woerden, Harderwijk, op uw locatie(s) of elders.
• Gasleidingen NEN 1078, 8078 EN NPR 3378
• Stook- en opstellingsruimten NEN 3028
• Bedrijfsvoering elektrische installaties NEN 3140
• SCIOS wet- en regelgeving
• Van NEN 1010 tot SCIOS Scope 10
• Wat moet u weten van waterstof?

EXAMENS
Een medewerker die onder de certificatieregeling van 
SCIOS valt, moet een erkend diploma bezitten voor de 
betreffende SCIOS Scope. Van Empel Opleidingen en 
Training is erkend examenbureau in het kader van de 
SCIOS regelingen. Onze volledig ingerichte praktijkloca-
tie biedt een prettige omgeving voor het afnemen van 
de praktijkexamens. De theorie examens worden afge-
nomen op de tijd en locatie die u het beste schikt. 

SCIOS PERIODIEKE TOETS
Kennis en vakbekwaamheid zijn cruciaal in de 
SCIOS-Certificatieregeling. Inspecteurs en monteurs 
moeten op verschillende momenten deze kennis en 
vakbekwaamheid aantonen. Daarom vraagt SCIOS van 
de bevoegde medewerkers dat ze eens in de zes jaar 
een theoretische toets afleggen waarvoor ze moeten 
slagen. Van Empel Opleidingen en Training verzorgd 
korte en krachtige opfristrainingen per SCIOS Scope en 
werkgebied. Hierdoor is de kandidaat weer helemaal op 
de hoogte van de laatste voorschriften en eisen én 
maximaal voorbereid op de periodieke toets.
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ECHTE PREVENTIE
Het uitvoeren van periodieke inspecties is slechts een onderdeel van 
het streven naar continuïteit van uw organisatie. Het voldoen aan alle 
regelgeving is een eerste stap in de goede richting. Bedrijfszekerheid 
en continuïteit vragen om een doorlopend proces. Wij helpen u graag  
bij het borgen van de preventie, veiligheid en continuïteit in uw 
organisatie.

PREVENTIE
Veiligheid en continuïteit beginnen met preventie; beter 
nog met preventief denken. Risicoherkenning is vaak de 
eerste stap op weg naar echte preventie.

VEILIGHEID
Om tot een veilige werkomgeving voor u en uw mede-
werkers te komen, is regelmatige inspectie van uw 
technische installaties van essentieel belang. Hoe is  
dat bij u geregeld?

CONTINUÏTEIT
Alles goed geregeld? Inspecties zijn immers een 
moment opname. Permanente borging en acceptatie 
van preventie en veiligheid in uw organisatie creëert 
risicoherkenning en bewustwording. Continuïteit is een 
continue proces en sterk afhankelijk van de betrokken-
heid van uw medewerkers.

SAMEN OP WEG NAAR ECHTE PREVENTIE
Als beheerder of eigenaar van een locatie, installatie of 
organisatie heeft u te maken met een scala aan uitda-
gingen op het gebied van veiligheid en beheer. Toetsing 
aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het 

gebied van SCIOS, NEN-normen en Arbo-regelgeving is 
een hele klus. Los daarvan wordt vaak, als gevolg van 
een terugtredende overheid, achteraf bij een calamiteit 
gecontroleerd of de juiste preventieve en organisato-
rische maatregelen in uw organisatie zijn toegepast en 
nageleefd.

WIJ HELPEN U GRAAG
Ook uw verzekeraar is pas op dat moment geïnteres-
seerd in hoeverre u zich volgens de regels van de polis 
heeft gedragen. Wie is er eigenlijk verantwoor delijk voor 
een gebouw, terrein of installatie?  
Wij, van Empel Inspec ties en Advisering en van Empel 
Opleidingen en Training, ondersteunen u graag in dit 
beheersproces.

UW MENING TELT
Deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit staan 
hoog in het vaandel bij van Empel. Mocht u desondanks 
toch een aandachtspunt, suggestie of opmerking heb-
ben over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. 
Met uw hulp kunnen wij er alles aan doen om u en onze 
klanten, ook in de toekomst, naar volle tevredenheid 
van dienst te zijn.
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HOE KUN JE ONS 
BEREIKEN?

VAN EMPEL INSPECTIES EN ADVISERING
Elskensakker 10, 5571 SK Bergeijk
Postbus 31, 5570 AA Bergeijk

T +31 (0)88 17 00 100
E info@vanempelinspecties.com
I www.vanempelinspecties.com

VAN EMPEL MILIEU ADVIES
Elskensakker 10, 5571 SK Bergeijk
Postbus 31, 5570 AA Bergeijk

T +31 (0)88 17 00 100
E info@vanempelinspecties.com
I www.vanempelinspecties.com

VAN EMPEL OPLEIDINGEN EN TRAINING
Elskensakker 10, 5571 SK Bergeijk
Postbus 31, 5570 AA Bergeijk

T +31 (0)88 17 00 190
E info@vanempelopleidingen.com
I www.vanempelopleidingen.com

MILIEU ADVIES



Van Empel Inspecties en Advisering is al sinds 2005 uw onafhankelijke partner voor inspecties 

en beheer van uw technische installaties. Daarnaast adviseren wij tal van bedrijven met milieu- 

gerelateerde zaken. Wij zijn uw kennispartner op het gebied van milieu, preventie, veiligheid  

en continuïteit. Binnen ons team van specialisten staan deskundigheid, onafhankelijkheid en 

kwaliteit hoog in het vaandel. Wij rekenen heel Nederland tot ons werkgebied.
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