
Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Ecolab Productions Netherlands B.V. 
 
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? 
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 13 en 14 januari 2015 controleerde een inspectieteam Ecolab Production Netherlands B.V. 
(hierna: Ecolab) te Nieuwegein. 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 14 januari 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 Ecolab? 
Ecolab is een bedrijf voor de productie van poedervormige was- en desinfectiemiddelen met 
gebruikmaking van drie productieprocessen: 

 sproeidrogen door middel van verstuivingstoren; 

 granuleren door middel van pastabereiding en speciaal mengproces; 

 mengen van droge stoffen, zowel in een continumenger als een menger waarbij  telkens een 
afgeronde partij of hoeveelheid van een product wordt gefabriceerd. 

Het poeder wordt op de locatie afgevuld op vier afvulmachines in zakken, vaten, big bags en emmers 
van verschillende formaten.  
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Ecolab de volgende onderdelen: 

 Heeft Ecolab voldoende maatregelen ingevoerd  (doelen en middelen aangegeven in 
procedures en instructies) om zware ongevallen te voorkomen? Er is sprake van een  
samenhang van dit eigen beleid met het beleid van de moederorganisatie. 

 Het omgaan met zowel personele als veranderingen aan installatie(onderdelen), waarbij 
rekening wordt gehouden met de gevaarsaspecten van deze veranderingen en hoe het bedrijf 
omgaat met de risico’s om zware ongevallen te voorkomen. 

 Het veilig accepteren, laden en lossen van gevaarlijke stoffen en de deskundigheid van de 
medewerkers bij het uitvoeren van deze laad- en loswerkzaamheden . 

 De juistheid van het berekende risico dat het oppervlaktewater door een incident vervuild kan 
raken. 

 
Resultaten 
 
Wat is op orde? 

 Ecolab heeft een voor het bedrijf passend preventiebeleid om zware ongevallen te voorkomen 
en de gevolgen te beperken. 

 Het bedrijf heeft de procedure voor wijzigingen aangepast waarbij standaard bij iedere 
verandering die plaats moet vinden vooraf wordt getoetst of veiligheidsmaatregelen 
noodzakelijk zijn. 

http://www.brzoplus.nl/


 De inrichting maakte ondanks de diverse renovatiewerkzaamheden aan de opslagruimte en 
de productie-eenheden een opgeruimde en ordelijke indruk. Het bedrijf besteed veel aandacht 
aan orde en netheid omdat dit de basis is om veilig en gezond te kunnen werken. 

 Tijdens de inspectie was de medewerking goed en de houding van Ecolab open. Documenten 
waarom werd gevraagd werden vrijwel direct getoond. 

 
Verbeterpunten (geen overtreding) 

 Ecolab dient de samenhang van het preventiebeleid zware ongevallen en het beleid van de 
moederorganisatie, waaraan het bedrijf zich dient te houden, beter te beschrijven. In de 
procedure voor de evaluatie van het preventiebeleid moet worden opgenomen dat bij de 
jaarlijkse evaluatie een uitspraak moet worden gedaan over de effectiviteit van dit beleid. 

 Ecolab dient beter te borgen dat de beveiligingen, die het afstromen van verontreiniging naar 
de riolering moeten voorkomen, op een juiste manier werken en op tijd worden ingeschakeld. 

 Het onderdeel beveiligingsplan moet in het opleidingsplan van medewerkers, die omgaan met 
gevaarlijke stoffen, worden opgenomen.  
 

 
Eindoordeel 

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. 
 


