
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 19 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 
Veiligheidsregio Groningen het bedrijf Avek International BV (verder te noemen Avek). In verband met 
maatregelen ten aanzien van het coronavirus heeft op 19 november 2020 een korte fysieke inspectie 
plaatsgevonden van een dagdeel door de Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo. Voor het 
onderdeel brandveiligheid heeft tijdens de fysieke inspectie telefonische afstemming plaatsgevonden 
met  Veiligheidsregio Groningen. Voorafgaand aan de inspectie heeft Avek documenten toegezonden 
aan het inspectieteam. De resultaten van de inspectie zijn in kaart gebracht en op 19 november 2020 
op hoofdlijnen 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 de bevindingen van de Brzo-inspectie 2019 

 Het onderhoudsmanagementsysteem 

 Veilig uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 De opvolging van de bevindingen uit de Brzo-inspectierapportage 2019. Ook de daarin 
opgenomen overtreding is beëindigd. 

 Avek beschikt over een onderhoudsmanagementsysteem dat passend is voor het bedrijf. 

 Het uitgevoerde onderhoud is inzichtelijk. 

 Het brandblussysteem is gecertificeerd. 

 Voor het uitvoeren van werkzaamheden door derden aan de chemische installatie wordt gebruik 
gemaakt van werkvergunningen. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

 Het zorgvuldig invullen van werkvergunningenformulieren.  

 De wijze van vrijgave van de installatie voor onderhoud en vrijgave voor productie borgen in de 
werkprocedure(s). 



 Een aantal slangen worden op druk getest, maar zijn niet opgenomen in het 
onderhoudsmanagementsysteem. 

 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


