
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Ovako Twente bv te 
Bedrijvenpark 295, Almelo

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 vijfjaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 mei 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf 
Ovako Twente bv (verder te noemen Ovako). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 mei 2019 bekend 
gemaakt aan het bedrijf.

Wat vooreen bedrijf is Ovako?
Ovako is een galvanobedrijf dat metalen assen van een chroomlaag voorziet om deze tegen slijtage te 
beschermen.

Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Ovako de volgende onderdelen:
- voortgang plan van aanpak herbeoordeling risicobeoordeling en;
- op welke wijze invulling wordt gegeven aan onderhoud.

Tijdens de inspectie is uitgebreid inhoudelijk stilgestaan bij de voortgang en kwaliteit van het plan van 
aanpak met betrekking tot de uitvoering van de risicobeoordeling. Dit is naar aanleiding van de inspectie van 
2018.
Hierdoor zijn de andere geplande inspectie-onderwerpen minder diepgaand aan de orde gekomen. 

Resultaten

Wat was op orde?
- het plan van aanpak voor wat betreft de uitvoering van de herbeoordeling risicobeoordeling wordt gevolgd;
- er is een procedure voor de uitvoering van onderhoud;
- de opvolging van de tijdige uitvoering van onderhoud wordt bewaakt;
- er is een systeem voor het uitvoeren van onderhoud en;
- de inspectie/het testen van de overvulbeveiliging van de concentraat- en chroomzuurtank is volgens de 
planning uitgevoerd.

Wat waren de verbeterpunten?
- het PBZO-document aanpassen voor de gekozen methode voor het uitvoeren van de risicobeoordeling;
- de preventieve maatregelen in de risicobeoordeling afstemmen op de gebeurtenis/LOC;
- het uitvoeren van de risicobeoordeling in een multidisciplinair team;
- het vastleggen van de herkomst van de inspectiefrequentie van de maatregelen;
- het realiseren van het test blokje voor het testen van de overvulbeveiliging van de chroomzuurtank en;
- zorgen voor een goede aansluiting tussen de procedure voor VBS element iii en het onderhoudssysteem.
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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.
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