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TenCate beschikt over alle noodzakelijke vergunningen en hoort niet
thuis op ILT-lijst
Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op
15 mei aan de Tweede Kamer een lijst van de Inspectie Leefomgeving en Transport
((ILT) toegestuurd inzake de brandveiligheidseisen voor de opslag van gevaarlijke
stoffen. TenCate hoort niet thuis op deze lijst. De onderneming heeft dit recentelijk
opnieuw laten weten aan ambtenaren van zowel dit ministerie als de provincie
Overijssel. Alle productiebedrijven van TenCate in Nijverdal beschikken over de
noodzakelijke vergunningen conform de geldende wet- en regelgeving en bij de
productie wordt gehandeld in lijn met het stringente veiligheidsbeleid van de totale
TenCate-onderneming.
Door een aanhoudende inhoudelijke discussie tussen de inspectiedienst van de
Provincie Overijssel en de inspectiedienst van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu, kon het Nijverdalse bedrijfsonderdeel TenCate Advanced Composites als
vergunninghouder niet eerder opdracht geven tot het laten opstellen van een nieuw
inspectierapport voor een recent gemoderniseerde brandveiligheidsinstallatie in één
van de opslagruimtes.
Onmiddellijk nadat de genoemde ambtelijke discussie was beëindigd heeft TenCate
Advanced Composites op maandag 22 april 2013 de opdracht verstrekt aan Bureau
Veritas. Deze onafhankelijke, geaccrediteerde instelling zal op donderdag 6 juni
aanstaande de inspectie in Nijverdal uitvoeren en het rapport opstellen, waarna het
door TenCate Advanced Composites aan de inspectiediensten zal worden
aangeleverd. TenCate kan dan direct van de gewraakte lijst worden verwijderd.
Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 16 mei 2013
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TenCate Advanced Composites (businessunit luchtvaartcomposieten) is wereldwijd
toonaangevend in de ontwikkeling en productie van thermoplastisch en thermoset
prepregcomposieten voor de luchtvaartindustrie. Het productportfolio wordt
ondermeer verwerkt in commerciële vliegtuigen helikopters, algemene luchtvaart,
vliegtuiginterieurs, radarkoepels en onbemande vliegtuigen. TenCate Advanced
Composites heeft productievestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië.
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart;
infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).

