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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij PPG Coatings bv te 
Papesteeg 95, Tiel 
 
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 2, 16 en 17 september 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 
de veiligheidsregio het bedrijf PPG Coatings bv (verder te noemen PPG). De resultaten zijn in kaart gebracht 
en op 17 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is PPG? 
Bij PPG worden verschillende coatings en diverse tussenproducten/halffabricaten voor coatings gemaakt. 
De coatings zijn voor de professionele markt, bijvoorbeeld de voedselindustrie, waarbij de binnen- en 
buitenzijde van blikken worden gecoat.   
Er zijn bij het bedrijf een aantal productiefaciliteiten, diverse tankparken en magazijnen ten behoeve van de 
opslag van grondstoffen en (tussen)producten. 
 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij PPG de volgende onderdelen: 
‐ De controle op de exploitatie (VBS element iii) 
‐ De planning voor noodsituaties (VBS element v) 
‐ Onderzoek zware ongevallen (VBS element vi) 
‐ Ageing: Faalmechanismen - vermoeiing (fatigue). 
‐ Ageing: Passieve brandbeveiliging. 
‐ Ageing: Drukapparatuur die voorheen vielen onder de zorgplicht. 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
‐ er is opvolging gegeven aan de bevindingen uit 2018; 
‐ de werkwijze voor het verstrekken van werkvergunningen en het onderkennen van risico's voorafgaand 

aan de uitvoering van diverse werkzaamheden krijgen voldoende aandacht; 
‐ er is aandacht voor veroudering van installaties waaronder drukapparatuur, 

brandveiligheidsvoorzieningen en installatie-onderdelen als leidingen en pompen. 
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
‐ tijdens de onaangekondigde inspectie bleek onder andere dat er aandacht moet zijn voor het juist 

opvolgen van instructies voor enkele opslagvoorzieningen; 
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‐ er worden regelmatig noodoefeningen gehouden, maar er kan niet herleid worden dat oefeningen 
structureel periodiek op basis van vastgestelde noodscenario's gedaan worden; 

‐ er moet beter aantoonbaar opvolging gegeven worden aan vervolg-/verbeteracties uit diverse controles 
om te streven naar continue verbetering. 

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


