Swedish Match Lighters B.V.

Assen

Inspectiedag 11 mei 2016

Samenvatting
Brzo-inspectierapport Swedish Match Lighters B.V.
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 Brzoinspectie.
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 11 mei 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Swedish Match Lighters B.V. (verder te noemen Swedish Match). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 mei 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Swedish Match?
Swedish Match produceert aanstekers. Deze worden gevuld met vloeibaar gas (propaan/butaanmengsel). Het gas is opgeslagen in twee ondergrondse tanks.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Swedish Match de volgende onderdelen:
- Op welke wijze Swedish Match zelf toezicht houdt op de eigen prestaties op het gebied van het
voorkomen van zware ongevallen;
- Op welke wijze Swedish Match zichzelf controleert;
- Welke maatregelen Swedish Match heeft getroffen op het gebied van explosieveiligheid.

Resultaten
Wat was op orde?
- De planning van de interne audits;
- Uitgevoerde acties op het gebied van explosieveiligheid.
Wat waren de verbeterpunten?
- Invoering van het Brzo 2015 binnen het bedrijf;
- Vastleggen van de werkwijze voor het vaststellen van prestatie-indicatoren;
- De relatie tussen de prestatie-indicatoren en de VBS-elementen;
- Prioritering van komende acties op het gebied van explosieveiligheid;
- Diepgang en opvolging van interne audits;
- Beter aantoonbaar maken welke maatregelen worden getroffen om zware ongevallen te
voorkomen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding,
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

