Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AD Productions BV, MarktwegZuid 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.
Opmerking vooraf:
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de Brzoinspectie op een aangepaste manier uitgevoerd:
• De interviews zijn grotendeels op afstand uitgevoerd door middel van videobellen;
• Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van de door AD Productions BV toegezonden
documentatie;
• De terugkoppeling (close out) heeft ook middels een videogroepsgesprek plaatsgevonden.
Inleiding
Op 13 november 2020 (onaangekondigd) en 25 en 26 november 2020 (aangekondigd) controleerden inspecteurs
van de Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio de inrichting
AD Productions BV (verder te noemen AD). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 december 2020 bekend
gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is AD?
AD ontwikkelt en produceert goederen voor chemische oppervlaktebehandeling. Deze producten worden in bulk of
verpakkingen aangeboden aan de afnemers.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij AD de volgende onderdelen:
• In maart 2020 heeft het inspectieteam geïnventariseerd welke maatregelen zijn genomen om tijdens de
Coronacrisis de bedrijfsvoering op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen blijven uitvoeren.
• AD geeft aan dat voldoende maatregelen zijn getroffen om tijdens de uitbraak van het Coronavirus de
veilige uitvoering van de werkzaamheden te borgen, waarbij zij zich houden aan de richtlijnen van het
RIVM. Deze maatregelen zijn naar de huidige inzichten, mits juist geïmplementeerd voldoende.
Op 13 november 2020 heeft een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden. Dit betrof een maatregelgerichte
inspectie. De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan bod.
• Zijn de veiligheidsmaatregelen uit scenario 5.6 geschikt en aanwezig?
• Zijn de maatregelen ter voorkoming van een onvoorziene lozing in goede staat?
Tijdens de aangekondigde inspectie op 25 en 26 november 2020.
• Opvolging van de actiepunten uit 2019;
• De wijze waarop AD de bekwaamheid van het personeel heeft geborgd;
• De wijze waarop AD de risico’s beoordeelt als zij wijzigingen doorvoert;
• De maatregelen die AD heeft genomen om een onvoorziene lozing te voorkomen, zoals beschreven n de
milieu risico analyse (MRA);
• Het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in explosiegevaarlijke omgeving (ATEX-zones).

Resultaten
Wat was op orde?
Tijdens de reguliere inspecties in 2019 zijn twee overtredingen geconstateerd.
Hiervoor is door de Inspectie SZW een handhavingstraject gestart dat inmiddels is afgehandeld.
Verder is tijdens deze inspectie het volgende geconstateerd:
• De lozingssituatie en de maatregelen ter voorkoming van een onvoorziene lozing op het gemeenteriool zijn
voldoende geschikt;
• Het explosieveiligheidsdocument en het plan van aanpak is passend;
• De mobiele arbeidsmiddelen die gebruikt worden in ATEX zones passend.
Wat waren de verbeterpunten?
• Enkele actiepunten uit 2019 moeten nog worden afgerond;
• De definities, criteria, dwarsverbanden en scope van de MOC-procedure en -beleid moet op diverse
plaatsen worden verbeterd of nader worden uitgewerkt;
• De registratie van een uitgevoerde stappen uit een MOC moet beter worden vastgelegd;
• De rioolafsluiters moeten periodiek op lekdichtheid worden getest;
• De tankputten moeten schoner worden gehouden;
• De bediening van de noodstop moet worden opgenomen in de laad-en losprocedures en checklist;
• De laad- en losprocedures moeten beter op elkaar worden afgestemd;
• Het juiste gebruik van handgereedschappen in ATEX-zones moet geborgd 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 één overtreding in categorie 2:
• AD heeft onvoldoende bepaald en geregistreerd welke opleidingen, trainingen, competenties en instructies
vereist en gevolgd zijn en niet voldoende geborgd dat deze tijdig gevolgd worden.
Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3:
• Uit de beschrijving van installatiescenario 5.6 blijkt niet dat het risico op adequate wijze wordt beheerst.
• AD hanteert een preventiebeleid, dat afwijkt van de stand der veiligheidstechniek. Daarom staat haar
preventiebeleid niet borg voor een hoog beschermingsniveau.
• AD heeft de managementloop middels de permanente en periodieke beoordeling van de prestaties van
VBS element i onvoldoende doorlopen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen 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+.

