Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AD Productions BV,
Marktweg-Zuid 27 te Heijningen
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 20 en 21 november 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf AD Productions BV (verder te noemen AD). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 december 2018
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is AD?
AD ontwikkelt en produceert oppervlaktebehandelingsvloeistoffen voor metalen en brandvertragingsmiddelen voor
hout. AD heeft opslagfaciliteiten (tankopslag en emballage) voor zowel de grondstoffen, tussenproducten als de
eindproducten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij AD de volgende onderdelen:
- De opvolging van de herstelacties als gevolg van de geconstateerde overtreding tijdens de Brzo inspectie 2017.
- De mate waarin het bedrijf opvolging heeft gegeven aan de actiepunten die zij diende uit te voeren naar
aanleiding van de Brzo inspecties die in 2017 en 2018 (onaangekondigd) bij het bedrijf zijn uitgevoerd.
- In hoeverre AD voldoende voorbereid is op noodsituaties. Kan AD dan slagvaardig en effectief reageren?
-In hoeverre AD altijd alert is op de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen.
-Tijdens de inspectie is beoordeeld of AD de juiste rampscenario's heeft geselecteerd en of deze op de juiste
manier zijn uitgewerkt.
Resultaten
Wat was op orde?
- AD heeft de juiste herstelacties getroffen om de overtreding geconstateerd tijdens de Brzo-inspectie 2017 op te
heffen.
- De wijze en mate waarin opvolging is gegeven aan de actiepunten naar aanleiding van de voorgaande Brzoinspecties in 2017 en 2018.
- BHV'ers hebben de basis opleiding, en aanvullende interne opleiding en training gevolgd.
- AD beschikt over een bedrijfsnoodplan met praktische noodprotocollen.
- AD heeft de informatievoorziening voor hulpdiensten tijdens productie tijden geregeld.
Wat waren de verbeterpunten?
- AD heeft meetindicatoren vastgesteld, die worden gebruikt om te beoordelen of men voldoende alert is op de
gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen. Deze meetindicatoren zijn nog niet allemaal gekoppeld aan het
juiste onderdeel van het beheerssysteem. AD moet dit afronden voordat de beoordeling van het beheerssysteem
door het management plaatsvindt.
- AD moet de tabel met formules voor verwerking van de meetgegevens van de meetindicatoren op juistheid
controleren.
- Trainingen en opleidingen tbv crisisteam en BHV organisatie moeten nog beter vastgelegd en geregistreerd
worden.

- Het bedrijfsnoodplan en de noodprotocollen moeten beter op elkaar aansluiten.
- De informatievoorziening voor hulpdiensten buiten productietijden dient in overleg met de brandweer
geoptimaliseerd te worden.
- De beschikbaarheid en uitwijkmogelijkheid voor een crisisruimte dient beter vastgelegd te worden.
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:
De beschrijving van de rampbestrijdingsorganisatie is onvolledig uitgevoerd.
Het ontbreekt aan een volledige beschrijving van rampscenario's, en de manier waarop rampscenario's tot stand
komen.
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+.

