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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij PPG Coatings Nederland B.V. 
te Oceanenweg 2, Amsterdam 
 
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 23 en 24 februari 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf PPG Coatings Nederland B.V. (verder te noemen 
PPG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 februari 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is PPG? 
PPG Amsterdam ontwikkelt, produceert en distribueert verf en verfproducten aan klanten in binnen en 
buitenland. Deze verfproducten dienen ter bescherming en verfraaiing van gebouwen, objecten en 
voorwerpen 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij PPG de volgende onderdelen: 
- De wijze waarop ongewone voorvallen worden onderzocht; 
- De wijze waarop veiligheidsstudies worden gedaan; 
- Orde en netheid op het terrein en in de gebouwen; 
- De voorbereiding op noodsituaties; 
- Het PBZO-document; 
- Kennis van het personeel in de verffabriek over het eigen werk. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De onderzoeken naar ongewone voorvallen waren compleet en er waren logische vervolgacties aan 
gekoppeld. 
- De veiligheidsstudies hadden voldoende diepgang. 
- De presentaties over de veiligheid van installaties waren verzorgd en de vragen van het 
inspectieteam konden worden  beantwoord. 
- Het personeel in de verffabriek was goed op de hoogte van de uitvoering van het werk. 
- Op een enkel gebouw na waren het terrein en de gebouwen opgeruimd en netjes. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
• Er  is niet beschreven wie verantwoordelijk is voor het bedrijfsnoodplan en met welke frequentie het 
bedrijfsnoodplan moet worden geactualiseerd.  
• Het PBZO-document was op 16 februari 2016 geactualiseerd en volgens PPG aangepast aan de 
Brzo 2015 maar was bijvoorbeeld de benaming van de VBS-elementen nog overeenkomstig de Brzo’99.  
• Van een bedrijf dat onder het Besluit Risico’s zware Ongevallen 2015 valt, wordt verwacht dat zij 
meer initiatief neemt en  een pro-actief beleid heeft voor het delen van informatie met de betrokken 
overheden. 
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Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 


