
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Avek International BV te 
Molenweg 2, Surhuisterveen 
 
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 17 september 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Avek International BV (verder te noemen Avek). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 17 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Avek? 
Avek produceert polyurethaanschuim voor gebruik in de eigen beddenfabriek en voor andere afnemers 
zoals meubelproducenten. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Avek de volgende onderdelen: 

• De opvolging van bevindingen van de Brzo-inspectie in 2018. 

• De wijze waarop Avek toezicht houdt op het veilig functioneren van de eigen organisatie. 

• De wijze waarop ongevallen worden onderzocht. 

• De wijze waarop interne audits worden uitgevoerd. 

• Hoe de analyse plaatsvindt van het gevoerde beleid ter beheersing van zware ongevallen. 

• Hoe omgegaan wordt met het risico van mechanische en thermische veroudering van apparatuur. 

• Aanwezigheid en controle op brandwerende scheidingen (passieve brandbeveiliging). 

• Drukapparatuur die voorheen onder de zorgplicht viel en nu onder keuringsplicht valt. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

• Het merendeel van de bevindingen uit de voorgaande Brzo-inspectie zijn opgevolgd.  

• Het onderhoud en controle op passieve brandbeveiliging. 

• Het inzicht in de mate waarin veroudering door het faalmechanisme vermoeiing van apparatuur een 
rol speelt.  

• Bij Avek zijn geen drukapparatuur leidingen aanwezig die eerst onder zorgplicht vielen en nu onder 
de werking van het Wbda 2016 keuringsplichtig zijn. 

• Avek maakt gebruikt van indicatoren om haar veiligheidsprestaties te meten. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

• Acties omschrijven waar het streven uit blijkt dat Avek continue wil verbeteren. 

• Prestatie indicatoren vaststellen per VBS element. 

• Het opnemen in de procedure dat ook bijna ongevallen en gevaarlijke situaties geregistreerd en 
onderzocht moeten worden.  



• De wijze van melden van calamiteiten en incidenten, niet zijnde zware ongevallen, aan bevoegde 
autoriteiten. 

• De diepgang van interne audits.  

• Nagaan of de TDI meetapparatuur terecht niet gekalibreerd hoeft te worden. 

• Het vrijhouden van de looproute naar het loopbordes zodat bij een calamiteit de vluchtroute vrij 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: 

• Vanwege de door Avek gehanteerde definitie van een incident of calamiteit is niet geborgd dat een 
(potentieel) zwaar ongeval, zoals bedoeld in het BRZO 2015 herkend en gemeld wordt en dat de 
melding aan de overheid voldoet aan de minimale eisen zoals benoemd in artikel 20 van het Rrzo. 

 
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+. 
 

 


