Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Corbion B.V.
te Arkelsedijk 46, Gorinchem
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 6, 18 en 20 februari 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Corbion B.V. (verder te noemen Corbion). De resultaten zijn in kaart gebracht en
op 14 februari 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Corbion?
Corbion is een bedrijf waarvan de activiteiten bestaan uit het onderzoek, testen en produceren van
halffabricaten en producten op basis van melkzuur en/of andere (fermenteerbare) grondstoffen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Corbion de volgende onderdelen:
• VBS element i De organisatie en het personeel
• VBS element ii De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen: Veiligheidsstudies
• VBS element iii De controle op de exploitatie: Werkvergunningen en Visuele inspectie
• VBS element vi Het toezicht op de prestaties: Veiligheidsprestaties en Incidentenmanagement
• VBS element vii Controle en analyse: Audits

Resultaten
Wat was op orde?
• VBS element i De organisatie en het personeel
De inhaalslag voor het opleiden van het personeel is bijna afgerond. Er komt een nieuw systeem om het
beheer van de opleidingen beter te borgen. De opleidingseisen voor de dagelijkse taken zijn eenduidig
vastgelegd en verankerd.
• VBS element ii De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen: Veiligheidsstudies
De procedures voor het uitvoeren van veiligheidsstudies borgen dat de identificatie en beoordeling van
risico's volledig en correct worden uitgevoerd. De planning daarvan is voor vijf jaar vastgelegd en wordt
gevolgd. De beoordeling van de kansen en effecten vindt uniform plaats. De beoordeelde Hazop
veiligheidsstudies zijn met kennis, de relevante informatie, systematisch en tijdig uitgevoerd. De acties
uit veiligheidsstudies worden tijdig en correct opgevolgd.
• VBS element iii De controle op de exploitatie: Werkvergunningen
De procedures geven voldoende invulling van de werkwijze van het werkvergunningsproces bij Corbion.
Aan toezicht bij projecten is voldoende invulling gegeven. De werkwijze bij werkvergunningen bij Corbion
is op enkele punten na geborgd.
• VBS element iii De controle op de exploitatie: Visuele inspectie
De orde en netheid van het terrein was in orde.
• VBS element vi Het toezicht op de prestaties: Veiligheidsprestaties
De Kritieke Prestatie Indicatoren, waaronder de tijdige uitvoering van veiligheidsstudies en de
bijbehorende acties, worden maandelijks verzameld en voor alle VBS elementen gemonitord. De
veiligheidsprestaties worden met de gehele organisatie gedeeld. Elk kwartaal wordt een uitspraak
gedaan over het functioneren van het VBS.
• VBS element vi Het toezicht op de prestaties: Incidentenmanagement
Volledig en correct onderzoek naar (bijna-)incidenten is procedureel voldoende geborgd. Een
trendanalyse van de (bijna-)incidenten vindt frequent plaats.
• VBS element vii Controle en analyse: Audits
Het correct uitvoeren van audits en het opvolgen van de acties daaruit is procedureel goed geborgd. Alle
VBS elementen worden periodiek aan de hand van de procedures geaudit. De gewenste acties uit de
externe Brzo audit zijn genomen, waarmee de PDCA cyclus is gesloten.
Wat waren de verbeterpunten?
• VBS element i De organisatie en het personeel
De inhaalslag voor de opleidingen moet nog worden voltooid. De exacte eisen aan specifieke taken uit
de werkvergunningen moet duidelijker.
• VBS element iii De controle op de exploitatie: Werkvergunningen
In de procedures is het niet geborgd dat bij rioolwerkzaamheden een Taak Risico Analyse wordt
uitgevoerd. Op het werkvergunningsformulier is er geen specifieke ruimte gereserveerd om de
observaties van de toezichthouder vast te leggen. De uit te voeren werkzaamheden en te gebruiken
gereedschappen en Persoonlijke Beschermingsmiddelen zijn niet volledig beschreven in de beschouwde
werkvergunning. Wijziging ervan is niet dusdanig beschouwd en vastgelegd.
• VBS element iii De controle op de exploitatie: Visuele inspectie
Een aantal acties op het terrein en in de Maxpro-fabriek moeten worden genomen.
• VBS element vi Het toezicht op de prestaties: Veiligheidsprestaties
De uiterste termijn voor het afronden van veiligheidsstudies is nog niet vastgelegd.
• VBS element vi Het toezicht op de prestaties: Incidentenmanagement
Bepaald wordt welke methode voor complexere en zwaardere incidenten toegevoegd kan worden.
Corbion dient het onderzoek van bijna-incidenten te relateren aan de risicomatrix.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

Corbion B.V. 2020

Pagina 2 van 2

