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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport van Bredox B.V. Wetering 19,
Weert
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 november 2019 (onaangekondigd) respectievelijk 27 en 28 november 2019 (aangekondigd)
controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio Limburg
Noord het bedrijf Bredox B.V. (verder te noemen Bredox). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10
januari 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Bredox?
Bredox is een bedrijf waar chemische producten worden afgevuld en verhandeld en waar voornamelijk
anorganische afvalstoffen worden verwerkt.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden de volgende onderdelen:
 Opvolging actiepunten inspectie 2018;
 VBS element ii m.b.t. de periodieke identificatie en herbeoordeling van de gevaren van zware
ongevallen;
 VBS element iii m.b.t. de controle op de exploitatie voor wat betreft de te nemen maatregelen en het
onderhoud ervan;
 VBS-element v m.b.t. het noodplan, de noodorganisatie en de Lijst van de gevaarlijke stoffen;
 Thema Ageing m.b.t. opvolging / implementatie Aging plan Bredox.

Resultaten
Wat was op orde?
 Er is navolgbaar en aantoonbaar invulling gegeven aan het opvolgen van de actiepunten van de
inspectie 2018.
 Bredox beschikt over procedures en instructies voor het veilig werken van installaties en processen
en het veilig uitvoeren van onderhoud.
 Het bedrijfsnoodplan is op intranet toegankelijk en ligt als hard-copy in de “brandweerbrievenbus” bij
de receptie.
 Er is een adequaat gedocumenteerd systeem om de bedrijfsnoodorganisatie operationeel te
houden.
 Er is een actuele lijst van gevaarlijke stoffen aanwezig die voldoet aan de gestelde criteria uit het
Rrzo.
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Bredox geeft in het kader van het thema Ageing invulling aan haar eigen beleid m.b.t. integriteit voor
wat betreft de onderwerpen, tanks, vloeren, stellingen, gebouwen en staalconstructies en flexibele
slangen.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de noodorganisatie per scenario zijn specifiek
vastgelegd in het bedrijfsnoodplan alsmede de algemene taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden.

Wat waren de verbeterpunten?
 De procedure / richtlijn voor een systematische identificatie van gevaren en het beoordelen hiervan
heeft geen criteria / manier voor het uitvoeren van de benodigde verificatie stap.
 Er is een geschikte database voor het onderhoud aan de installaties, maar deze is sterk afhankelijk
van een juiste invoering van de gegevens. De veiligheidsrondes die als LOD zijn aangemerkt vinden
niet plaats op grond van een checklist.
 Er dienen betere maatregelen te worden getroffen bij de rollenbaan en aan de gaswasser van de
ONO-installatie om blootstelling aan stoffen door operators te voorkomen.
 Het bedrijfsnoodplan bevat inhoudelijk verkeerde verwijzingen en bevat procedures die er nog niet
zijn. Er is een poortinstructie voor de brandweer. Deze is niet buiten de poort beschikbaar.
 De wijze van alarmeren kan bij bepaalde noodsituaties tot ongewenste situaties leiden.
 De borging van het archiveren van diploma's en herhalingsopleidingen m.b.t. de bedrijfsorganisatie
verdient nadere aandacht.
 In het kader van het thema Ageing geeft Bredox onvoldoende invulling aan haar eigen beleid m.b.t.
integriteit voor wat betreft de onderwerpen, leidingen en slangenpompen.
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 één overtreding (bestaande uit 3 onderdelen) in categorie 2:
 De reductie op kans / effect van ontwerp installatie / voorziening en onderhoud op installatie /
voorziening in Bijlage 8 van “Richtlijn Veiligheidsstudies bij Bredox” is niet terecht toegekend.
 De maximale toegekende kans- en effectreductie in bijlage 8 van de “Richtlijn Veiligheidsstudies bij
Bredox” wordt niet gevolgd.
 Er is onvoldoende geborgd dat wijzigingen in de scenario's volgens de “Richtlijn Veiligheidsstudies
bij Bredox” worden uitgevoerd.
Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 3:
Er is onvoldoende geborgd dat de maatregelen die als LOD zijn aangemerkt als zodanig in de verschillende
systemen staan vermeld, waardoor niet is geborgd dat de LOD adequaat functioneert.
Door het inspectieteam is inmiddels vastgesteld dat de overtreding is beëindigd. Handhaving is daarom niet
meer aan de orde.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs 2 overtredingen 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+.
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