Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Swedish Match Lighters B.V.
te A.H.G. Fokkerstraat 5, Assen
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 1 en 3 februari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio Groningen het bedrijf Swedish Match Lighters B.V. (verder te noemen SML). De resultaten
zijn in kaart gebracht en op 3 februari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. Vanwege het coronavirus is op
1 februari 2021 door een deel van het inspectieteam een fysieke inspectie op de bedrijfslocatie uitgevoerd
en op 1 en 3 februari 2021 een online inspectie met het volledige inspectieteam. Tijdens de online inspectie
zijn presentaties gegeven, documenten gedeeld en door het inspectieteam interviews gehouden.
Wat voor een bedrijf is SML?
SML ontwerpt, ontwikkelt en produceert aanstekers, alsmede de afzonderlijke onderdelen hiervan. Deze
aanstekers worden gevuld met een vloeibaar gas (propaan/butaan-mengsel). Het vloeibare gas wordt
opgeslagen in twee ondergrondse tanks. De aanstekers worden opgeslagen in een magazijn en daarna
gedistribueerd.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij SML de volgende onderdelen:
• De opvolging van bevindingen en overtredingen van 2020.
• De organisatie en het personeel.
• De controle op de exploitatie.
• De informatie die is gebruikt om de risico's voor de omgeving te berekenen (QRA).
Resultaten
Wat was op orde?
• De opvolging van bevindingen en overtredingen van 2020.
• De opleidingen en herhalingen van opleidingen.
• De veiligheidsinstructies (toolboxen) voor medewerkers.
• Onderhoud en keuring van de gasinstallatie is geborgd.
• De actuele risico's en bijbehorende risicocontouren blijven binnen de vergunde situatie.
Wat waren de verbeterpunten?
• De afstemming van het preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo-document) op bijbehorende procedures.
• Opleiding en communicatie met betrekking tot het Brzo.
• De werkwijze voor en het vastleggen van het lossen van tankwagens.
• Het eigen toezicht op bedrijfsregels.
• Het afstemmen van de gegevens in de omgevingsvergunning en de QRA.
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Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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