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Samenvatting Brzo-inspectierapport PPG Coatings Nederland BV te Amsterdam 
 
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. 
 
Algemene informatie 
 
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. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Bij dit Brzo-bedrijf vinden jaarlijks inspecties plaats. Inspecties zijn steekproeven. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. 
In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie. 
 
Inleiding 
Op 18 en 19 februari 2015 controleerde een inspectieteam PPG Coatings Nederland BV te 
Amsterdam (hierna: PPG Amsterdam). 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. De inspecteurs lieten het bedrijf op 19 
februari 2015 weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste 
resultaten van deze inspectie en de beoordeling door het inspectieteam. 
 
Wat voor een bedrijf is PPG Amsterdam? 
PPG Amsterdam ontwikkelt, produceert en distribueert verf en verfproducten aan klanten in binnen 
en buitenland. Deze producten dienen ter bescherming en verfraaiing van gebouwen en 
producten. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Tijdens deze inspectie lag de focus op de veiligheid in het distributiecentrum, afgekort DCA. De 
inspecteurs controleerden in het DCA de volgende onderdelen:  
 

 De wijze waarop PPG Amsterdam de gevaren binnen het DCA heeft bepaald en de risico’s 
ervan heeft beoordeeld. 

 Hoe PPG Amsterdam opvolging geeft aan ongewone voorvallen. 
 Op welke manier PPG Amsterdam de installaties en de installatieonderdelen onderhoudt. 
 Hoe PPG Amsterdam borgt dat bij calamiteiten voldoende bluswater beschikbaar is en dat 

het bluswater wordt opgevangen. 
 
Resultaten 
 
Wat is op orde? 

 PPG Amsterdam heeft de risicovolle handelingen binnen het DCA beoordeeld en 
maatregelen genomen. PPG heeft dit adequaat vastgelegd in een veiligheidsstudie. 

 PPG Amsterdam geeft adequaat opvolging aan incidenten en bijna incidenten. Het 
incidentenonderzoek wordt gebruikt ter verbetering van de bedrijfsvoering en de veiligheid. 

 De onderhoudswerkzaamheden aan de installaties in het DCA voert PPG Amsterdam veilig 
uit. 

 PPG Amsterdam beschikt over voldoende bluswater en bluswateropvangcapaciteit. 
 PPG Amsterdam treft voldoende maatregelen uit oogpunt van brandveiligheid. 
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Verbeterpunten (geen overtreding) 

 PPG Amsterdam heeft niet alle technische risico’s in het DCA volledig vastgelegd. 
 PPG Amsterdam moet meer interne deskundigen betrekken bij het beoordelen van de 

risico’s, zodat overeenkomstig de procedure een deskundige van alle betrokken afdelingen 
betrokken is bij de beoordeling. 

 PPG Amsterdam voert interne controles uit ten aanzien van veiligheid en orde en netheid. 
Deze controles moeten verder aangescherpt worden om gebreken in het DCA beter te 
herkennen. 
 

Eindoordeel 
Bij PPG Amsterdam zijn geen overtredingen aangetroffen. 
 
 
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. 


