INSPECTIERAPPORT

AKZO Nobel Functional Chemicals Herkenbosch

Herkenbosch

Inspectiedagen 2 en 4 maart 2016
Close-out: 21 maart 2016

Datum definitief rapport: 4 april 2016

Samenvatting
Op 2 en 4 maart 2016 controleerde een inspectieteam, bestaande uit inspecteurs van Inspectie SZW,
Veiligheidsreio Limburg Noord en RUD ZL (namens Provincie Limburg), het bedrijf AKZO Nobel
Functional Chemicals Herkenbosch te Herkenbosch (verder ANFCH). De inspecteurs inspecteerden
steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart
op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 21 maart 2016 lieten
de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de
belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.
Algemene informatie
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten
van deze Brzo-inspectie.
De inspectie
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Resultaten
De inspecteurs controleerden bij ANFCH de volgende onderdelen:
− de opvolging van de actiepunten uit de voorgaande inspectie;
− veiligheidstudies en de implementatie daarvan;
− de veiligheid kritische componenten;
− het bedrijfsnoodplan;
− Interne audits en de directiebeoordeling
Wat was op orde?
−
−
−
−
−

ANFCH heeft de actiepunten naar aanleiding van de vorige inspectie op een juiste wijze
opgevolgd.
De inventarisatie van de veiligheid kritische componenten
De veiligheidstudies worden conform procedure en planning uitgevoerd.
Het bedrijfsnoodplan en de bijbehorende stoffenlijst
Het uitvoeren van de interne audits en de directiebeoordeling

Verbeterpunten (geen overtredingen)
−
−
−
−

Beter documenteren van de uitgevoerde aanbevelingen die volgen uit de veiligheidstudies
Meer betrekken van de afdeling onderhoud bij de veiligheidstudies
Actueel houden van de contactinformatie- en personen in het noodplan
Periodiek in het managementteam de actielijst bespreken

Eindoordeel
Bij ANFCH zijn geen overtredingen geconstateerd.
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

