Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AD Productions BV,
Markweg-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 29 november en 5 december 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en
de veiligheidsregio het bedrijf AD Productions BV (verder te noemen AD). De resultaten zijn in kaart gebracht en
op 14 december 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is AD?
AD ontwikkelt en produceert oppervlaktebehandelingvloeistoffen 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 mate waarin het bedrijf opvolging heeft gegeven aan de actiepunten die zij diende uit te voeren naar
aanleiding van de Brzo inspectie die in 2016 bij het bedrijf is uitgevoerd.
- Het beleid van het bedrijf tegen ongewenste veroudering (ageing) van installaties en systemen.
- Maatregelen tegen ongewenste veroudering van (geïsoleerde) leidingen.
- Maatregelen tegen ongewenste veroudering van koel- en bluswaterleidingen.
- Controleert het bedrijf stelselmatig of medewerkers zich houden aan de eigen afspraken over veiligheid en
milieu? Heeft dat in de praktijk voldoende effect? Zoekt het bedrijf steeds naar verbeteringen?
- In een steekproef is gekeken of de beschreven maatregelen om een zwaar ongeval te voorkomen of om de
effecten daarvan te beperken, aanwezig zijn en of deze worden onderhouden.
Resultaten
Wat was op orde?
- De bewaakte opvolging van acties n.a.v. de Brzo inspectie 2016;
- De wijze waarop het onderkennen en tegengaan van ongewenste veroudering van installaties en systemen is
opgenomen in de bestaande procedures en werkwijzen;
- De wijze waarop wordt vastgesteld of sprake kan zijn van ongewenste veroudering van installaties en systemen.
En vervolgens hoe hiermee rekening wordt gehouden in het proces en het inspectie-, onderhoud- en
vervangingsprogramma;
- Het periodiek laten inspecteren van het blus- en koelsysteem met daarbij aandacht voor ongewenste
verouderingsprocessen;
- De wijze waarop het bedrijf zichzelf controleert of de medewerkers zich houden aan de afspraken over veiligheid
en milieu;
- De borging van de aanwezigheid en werking van de maatregelen die het bedrijf heeft vastgesteld ter voorkoming
van een ongewenste gebeurtenis die kan leiden tot een zwaar ongeval dan wel de beperking van de effecten
daarvan.

Wat waren de verbeterpunten?
- Bij installaties en opslagen die niet direct onderdeel zijn van het proces moet er meer aandacht zijn voor
ongewenste verouderingsprocessen;
- Het gevoerde beleid om ongewenste veroudering te onderkennen en tegen te gaan, moet nog worden
geoptimaliseerd en gespecificeerd voor leidingen;
- De monitoring van ongewenste veroudering van blusleidingen en van ophanging en doorvoeringen in
buitenmuren van blus- en koelwaterleidingen kan nog worden verbeterd;
- De procedure waarin de werkwijze is vastgelegd waarop het bedrijf zich zelf controleert, moet op punten nog
worden aangepast aan de werkelijke werkwijze;
- In de procedure waarin is vastgelegd hoe wordt bepaald of het bedrijf effectief werkt om ongewenste
gebeurtenissen die kunnen leiden tot een zwaar ongeval te voorkomen, moet nog worden vastgelegd wie daarvoor
verantwoordelijk is.
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:
Zoals op dit moment wordt gewerkt, wordt onvoldoende beoordeeld of het gevoerde beleid en het daarvoor
gehanteerde beheerssysteem effectief genoeg is om een zwaar ongeval te voorkomen. Bij deze beoordeling wordt
nu niet gebruik gemaakt van de wel beschikbare informatie om deze beoordeling goed te kunnen uitvoeren en
geschikte verbeteringen te kunnen bepalen.
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+.

