Samenvatting
Samenvatting Brzo-inspectierapport Recticel Nederland B.V.
Informatie over wat het Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties en hoe
het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op http://www.brzoplus.nl
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen 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 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.
Inleiding
Op 10 december 2014 controleerde een inspectieteam tijdens een onaangekondigde inspectie het bedrijf
Recticel Nederland B.V. te Kesteren (hierna: Recticel). 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 10 december 2014 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.
Wat voor een bedrijf is Recticel?
Recticel is een bedrijf dat met behulp van chemicaliën kunststofschuim maakt. Dit kunststofschuim wordt
onder andere toegepast in matrassen en meubels. Door de hoeveelheid chemicaliën die Recticel gebruikt en
door de gevaarseigenschappen van deze chemicaliën is Recticel een Brzo-bedrijf.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Recticel de volgende onderdelen:
- werkvergunningen;
- het vervangen van een overvulbeveiliging;
- de stoffenlijst voor de externe hulpdiensten;
- de procedure voor noodsituaties.
Resultaten
Wat was op orde
Recticel geeft een inzichtelijk beeld hoe in de praktijk werkvergunningen worden toegepast.
Verbeterpunten (geen overtredingen)

Regelmatig is Recticel in de afgelopen tijd bij Brzo inspecties door het inspectieteam gewezen op
tekortkomingen.
Hierop heeft Recticel verschillende malen toegezegd de tekortkomingen te zullen verhelpen. Het bedrijf heeft
daartoe een plan van aanpak opgesteld waarin de verschillende acties werden benoemd en aangegeven
werd wanneer een tekortkoming zou worden opgeheven. Het is teleurstellend dat bij deze inspectie
verbeterpunten zijn aangetroffen waarvan Recticel had aangegeven dat ze deze zomer zouden worden
opgelost.
Overtredingen
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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.
Een magazijnstelling was zo zwaar beschadigd dat hierdoor gevaar zou kunnen ontstaan voor de
werknemers. Op last van de Inspectie SZW is deze stelling buiten gebruik gesteld. Dit is een overtreding die
direct is beëindigd.
Overtredingen in categorie 2
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in deze categorie:
Het formulier van de werkvergunning bevat onderdelen waarvan niet duidelijk is waar deze toe dienen. Er
zijn verschillen tussen de werkinstructie µWerkvergunningen¶ en het formulier van de werkvergunning zelf.
Controles op het juist invullen van werkvergunningen vinden niet structureel plaats. Verantwoordelijkheden
van medewerkers bij het invullen en toepassen van werkvergunningen zijn niet eenduidig vastgelegd en
worden daardoor in de praktijk niet eenduidig toegepast.
Bij werkzaamheden aan de sprinklerinstallatie wordt de werkvergunning in het geheel niet toegepast.
Recticel heeft geen procedure waarin de systematische identificatie van noodsituaties geborgd is.
Eindoordeel
Bij Recticel Nederland bv zijn twee overtredingen aangetroffen.
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet
deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten
constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs
niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
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.
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