
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Diffutherm BV, Smaragdweg 50  
te Hapert 
 
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 27 augustus en 2 september 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 
de veiligheidsregio het bedrijf Diffutherm BV (verder te noemen Diffutherm). De resultaten zijn in kaart gebracht en 
op 13 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Diffutherm? 
Diffutherm B.V. ontwikkelt en produceert coatings, lijmen en afdichtingen. Daartoe beschikt het bedrijf onder 
andere over productieafdelingen, magazijnen voor gevaarlijke stoffen en een tankenpark met opslag van 
gevaarlijke stoffen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Tijdens de reguliere Brzo inspectie zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

• Is voldoende beschreven hoe wordt omgegaan met het personeel en de organisatie en beschikken de 
medewerkers over de juiste competenties?; 

• Hoe beoordeelt het bedrijf de veiligheid als wijzigingen aan het proces of een installatie worden 
doorgevoerd?; 

• Is een actueel overzicht aanwezig bij mogelijke noodsituaties binnen de inrichting?; 

• Zijn de BHV'ers voldoende opgeleid en geoefend en zijn deze taken voldoende geborgd?; 

• Heeft het bedrijf de aanwezige drukapparatuur geïnventariseerd en bepaald of deze onder de 
werkingssfeer valt van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016?; 

• Heeft Diffutherm in beeld voor welke (proces)onderdelen vermoeiing, als gevolg van wisselende belasting, 
een rol speelt?; 

• Is een compleet overzicht aanwezig van de aanwezige passieve brandbeveiliging binnen het bedrijf? 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

• Diffutherm heeft een actueel bedrijfsnoodplan (BNP) met daarin een overzicht van de mogelijke 
noodsituaties binnen de inrichting; 

• De minimaal vereiste bezetting van de BHV is bepaald en er zijn voldoende BHV-ers voldoende opgeleid 
om aan deze bezetting te kunnen voldoen;  

• De uitrusting/ hulpmiddelen van de BHV en de noodvoorzieningen zijn voldoende en worden adequaat 
onderhouden; 

• De alarmering van en oefening met de externe hulpdiensten is voldoende geregeld. 
 
  



Wat waren de verbeterpunten? 

• Het is niet geborgd dat alle noodscenario’s minimaal eens per drie jaar geoefend worden; 

• Bij externen is het noodnummer van het bedrijf niet voldoende bekend; 

• Borgen van de minimale bezetting van de BHV in geval van ziekmelding. 
 
Geconstateerde 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 5 overtredingen in categorie 3: 
 
1. PDCA cylcus 

Er wordt onvoldoende uitvoering gegeven aan het vereiste preventiebeleid. Onderdeel van dit beleid moet 
zijn de verbintenis om de beheersing van gevaren van zware ongevallen continue te verbeteren en een 
hoog beschermingsniveau te waarborgen. Hierdoor heeft het bedrijf de verbetercyclus niet gesloten. 

 
2. De organisatie en het personeel (VBS element i): 

Er is onvoldoende beschreven hoe wordt omgegaan met het personeel en de organisatie. Ook is niet 
aangetoond of het personeel beschikt over de juiste competenties om de bedrijfsvoering veilig te kunnen 
laten verlopen. 

  
3. De planning voor noodsituaties (VBS element v): 

De opvolging van de verbeterpunten voortkomend uit de BHV-oefeningen en -inzetten is niet geborgd. 
Verder zijn de uitvoeringstaken van het Hoofd BHV buiten werktijd niet geborgd. 

 
4. Ageing: Drukapparatuur voorheen zorgplicht: 

De op de inrichting aanwezige drukapparatuur is niet volledig en niet op een juiste wijze geïnventariseerd. 
Ook is geen herbeoordeling en herclassificatie uitgevoerd. Hierdoor is de integriteit van deze apparatuur 
onvoldoende bewaakt. 
 

5. Ageing: Faalmechanisme-vermoeiing (fatigue): 
Het beleid over vermoeiing ontbreekt. Daarbij zijn de gevaren en risico’s van mechanische- en thermische 
vermoeiing niet in beeld gebracht. 
Door het ontbreken van een inspectiemethodiek bestaat er een verhoogde kans op falen van 
(proces)onderdelen, waardoor de veilige werking onvoldoende is geborgd. 

 
Daarnaast is geconstateerd dat een eerder geconstateerde overtreding O-03 (MoC (VBS element iv) uit 2018 nog 
niet is opgeheven. Vandaar dat het handhavingsregiem wordt aangescherpt en overdracht plaatsvindt naar 
Repressieve Handhaving van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf 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+. 

 


