
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Rütgers Resins B.V., 
Molenlaan 30  Uithoorn 
 
Algemene informatie 
 
Op 24, 25 en 26 februari 2016 controleerde een inspectieteam de inrichting met de naam Koppers 
Netherlands B.V. & Rütgers Resins B.V. te Uithoorn. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral 
onderwerpen op het gebied van veiligheid. Ze brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op 
orde heeft en wat er nog aan schort. Op 26 februari 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. 
 
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.  
 
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.  
 
Wat voor een bedrijf is Rütgers Resins B.V.? 
Rütgers Resins B.V. (hierna te noemen RR) maakt kunstharsen, onder meer met behulp van gevaarlijke 
stoffen. Dit gebeurt in processen waarbij veel warmte vrijkomt. De processen moeten zorgvuldig worden 
gecontroleerd om die veilig te laten verlopen. Het bedrijf slaat (gevaarlijke) stoffen en harsproducten op in 
tanks en opslagloodsen. 
 
Wat voor een bedrijf is Koppers Netherlands B.V.? 
Koppers Netherlands B.V. (hierna KNL) is per 1 juli 2014 gesloten. Het bedrijf slaat geen gevaarlijke stoffen 
meer op. Er is een ontmantelingsplan ter beoordeling ingediend bij de overheid voor het veilig verwijderen 
van de installaties van KNL. Dit ontmantelingsplan wordt door de overheid via een apart traject beoordeeld. 
De Brzo-inspectie heeft zich daarom  gericht op RR 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs hebben gekeken naar de volgende onderwerpen:  
1. De veiligheidsstudie van de nieuwe gaswasser inclusief de aanwezigheid van de veiligheidsmaatregelen.  
2. De ontwerpspecificaties van de brandbeveiligingsinstallaties.   
3. De wijze waarop wijzigingen worden behandeld.   
4. Hoe de te behalen verbeterdoelen voor veiligheid wordt bewaakt. 
5. De jaarlijkse beoordeling door de directie van de werking van het veiligheidsbeheersysteem. 
6. De jaarlijkse beoordeling door de directie van het veiligheidsbeleid in het kader van het Brzo. 
7. Het beheersen van de risico's van de CG-installatie (continuegas-installatie). 
 
Resultaten 
 
Wat is op orde? 
1. RR voert testen en capaciteitsmetingen uit om de werking van de brandbeveiligingsinstallaties aan te  
    tonen. 
2. RR behandelt elke project of elke verandering als een wijziging. Dit is vastgelegd in het beleid en in de  
    bijbehorende procedures. 
3. RR voert veiligheidsstudies uit om de gevaren te identificeren. Dit is vastgelegd in het beleid en in de  
    bijbehorende procedures. 
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Verbeterpunten (geen overtreding)  
1. Het beleid hoe RR handelt bij wijzigingen moet worden afgestemd met de bijbehorende procedures. 
2. De shift-leader heeft geen criteria beschikbaar die hij/zij kan gebruiken bij de besluitvorming over een  
    wijziging die valt onder de verkorte procedure ‘technisch wijzigingsmanagement’. 
3. RR gebruikt soms de term ‘zo spoedig mogelijk ‘ voor het uitvoeren van actiepunten. Hiervoor kan beter  
    een datum worden gesteld.    
 
Overtredingen  
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. 
 
Het inspectieteam constateerde 6 overtredingen.  
 
A: Categorie 2 
1. 2. Installaties zijn niet altijd in het onderhoudsmanagementsysteem opgenomen voordat ze in bedrijf     
        worden genomen. 
3. RR heeft:  

- geen overzicht van alle brandbeveiligingsinstallaties waardoor niet systematisch alle bijbehorende  
  documenten, ontwerpgegevens en onderhoudsrapporten beheert worden; 
- niet van alle brandbeveiligingsinstallaties de ontwerpspecificaties beschikbaar waardoor de   
  doeltreffendheid van de installaties niet kan worden aangetoond. 
 

B: Categorie 3 
1. RR kan niet aantonen dat de directie jaarlijks de werking van het alle in het Brzo genoemde onderwerpen 
    van het veiligheidsbeheersysteem beoordeeld. 
2. RR kan niet aantonen dat de directie jaarlijks beoordeeld of het veiligheidsbeleid moet worden aangepast.  
3. Het statusoverzicht van alle wijzigingen toont aan dat nog vele uitgevoerde wijzigingen wachten op  
    administratieve afhandeling, terwijl installaties wel in bedrijf kunnen worden genomen. Het bedrijf geeft  
    weinig prioriteit aan deze afhandeling. 
4. Op de opslagplaats en leidingen van de chemicaliën van de gaswasser zijn geen gevaarsaanduidingen  
    aanwezig. 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten 
geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is 
beschreven op de website van BRZO+. 


