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 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 Brzoinspectie.
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 31 januari, 7 en 8 februari en 22 maart 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het
bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf PPG Coatings Nederland B.V. (verder te
noemen PPG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 februari en 22 maart 2017 bekend
gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is PPG?
PPG Amsterdam is een bedrijf dat verven en verfproducten ontwikkeld, produceert en distribueert voor
hoofdzakelijk de Europese markt. Deze verfproducten zijn ter bescherming en verfraaiing van
gebouwen en voorwerpen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij PPG de volgende onderdelen:
- de opvolging van de actiepunten uit de inspectie van 2016
- hoe PPG omgaat met het aanbrengen van wijzigingen in de bedrijfsvoering en of producten,
- hoe PPG toeziet op zijn eigen veiligheidsprestaties en zo nodig maatregelen neemt bij (dreigende)
afwijkingen,
- hoe PPG is voorbereid op noodsituaties die zich bij het bedrijf kunnen voortdoen,
- hoe PPG omgaat en aandacht heeft voor de veroudering van de installaties.
Resultaten
Wat was op orde?
De volgende zaken waren in orde:
- PPG heeft de actiepunten uit de inspectie van 2016 in uitvoering genomen en behandeld,
- PPG voert wijzigingen uit zoals deze zijn beschreven in de procedure,
- PPG houdt toezicht op hun veiligheidsprestaties. Indien afwijkingen op doelstellingen worden
geconstateerd worden acties uitgezet en uitgevoerd de doelstellingen alsnog te kunnen behalen,
- PPG heeft inzicht in de veroudering van hun installaties.
Wat waren de verbeterpunten?
- De procedure voor het omgaan met wijzigingen kan nog verder verbeterd worden door beslis- en
overlegmomenten in de multidisciplinaire teams vast te leggen.
- De noodorganisatie die wordt aangepast moet verder uitgewerkt worden.
- Delen van de opslagvoorzieningen kunnen beter schoongehouden worden.
Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

