
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Diffutherm B.V., Smaragdweg 
50 te Bladel 
 
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 en 10 september 2020 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 1 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Diffutherm? 
Diffutherm produceert corrosie werende producten, hecht-, afdichtings- en reinigingsmiddelen voor de 
automobielindustrie, garagebedrijven, doe-het-zelf-sector en industriële en militaire toepassingen. 
Daartoe beschikt het bedrijf onder andere over productieafdelingen, magazijnen voor gevaarlijke stoffen en 
een tankenpark met opslag van gevaarlijke stoffen. 
 
Opvolging overtredingen 2019 
Tijdens de Brzo-inspectie van 2019 zijn vijf overtredingen geconstateerd. De handhaving hiervan is opgepakt 
door de betreffende overheidsinstanties. 
De inspectie I-SZW heeft vastgesteld dat overtreding O-04 is opgeheven. 
 
Op 3 maart 2020 heef OMWB geconstateerd dat: 

• Overtreding 2018; 2019;O-03 en 2019;O-05 zijn opgeheven. 

• Overtreding 2019;O-01, 2019;O-02 en 2019;O-03 nog niet volledige zijn opgeheven. Hiervoor is het 
repressieve traject doorlopen. 

Op 10 september 2020 is vastgesteld dat de overtredingen 2019;O-01, 2019;O-02 en 2019;O-03 inmiddels 
ook zijn opgeheven. 
 
Gevolgen coronacrisis veilige bedrijfsvoering. 
Kort na het uitbreken van de coronacrisis is Diffutherm per e-mail benaderd door het inspectieteam, met een 
aandachtspuntenlijst. Deze lijst bevat vragen over het terugdringen van het besmettingsgevaar en de 
borging van kritische functies (productie, bedrijfshulpverlening en managementteam). 
Aanvullend is op 15 april 2020 door het inspectieteam een videobijeenkomst met Diffutherm georganiseerd 
om een beter beeld te krijgen van de effecten van corona op de personele bezetting. 
Geoordeeld is dat de maatregelen die Diffutherm heeft getroffen en haar beleid toereikend zijn om een 
veilige bedrijfsvoering te waarborgen, tegen de invloeden van corona. 
 
Reguliere inspectie 2020. 
Op 2 en 10 september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Diffutherm BV (verder te noemen Diffutherm). 
Vanwege de Corona-crisis is de inspectie grotendeels uitgevoerd door videobijeenkomsten. Eén dagdeel is 
gebruikt om op locatie een rondgang te maken en werkwijzen en voorzieningen te verifiëren. 
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De resultaten zijn in kaart gebracht en op 1 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Diffutherm de volgende onderdelen: 

• Opvolging van de actiepunten uit 2019; 

• Hoe controleert Diffutherm of zij haar veiligheidsdoelstellingen haalt en hoe stuurt zij eventueel bij? 

• Hoe trekt Diffutherm lering uit incidenten? 

• Hoe worden interne audits uitgevoerd? 

• De beoordeling door het management van de werking van het veiligheidsbeheersysteem   

• Heeft Diffutherm maatregelen getroffen tegen de gevaren, die gepaard gaan met de nieuwe 
gasblusinstallatie? 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

• De uitvoering van de maatregelen, die moeten getroffen na een incident, is geborgd; 

• De lering die kan worden getrokken uit incidenten wordt naar alle lagen van de organisatie 
gecommuniceerd; 

• De wijze hoe de interne audits tot nu toe zijn uitgevoerd is in beginsel geschikt om snel hiaten 
zichtbaar te maken in het veiligheidsbeheersysteem; 

• De beoordeling over de werking van het veiligheidsbeheersysteem wordt door het management 
uitgevoerd. Ook wordt invulling gegeven is de opvolging van verbeteracties die door het 
management zijn bepaald;  

• Er is met een juist team gekeken naar de risico's voordat de wijziging "gasblusinstallatie" werd 
gebouwd en in gebruik werd genomen; 

• De medewerkers zijn goed voorgelicht over de gevaren van de gasblusinstallatie; 

• Het onderhoud van de gasblusinstallatie is goed geregeld. 
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

• Diffutherm moet beter opschrijven wat ze in de praktijk allemaal doet; 

• De werkwijze voor het stellen en het volgen van doelstellingen om  te beoordelen of het 
veiligheidsbeheerssysteem goed werkt, is niet volledig beschreven in de procedure; 

• De geformuleerde safety prestatie indicatoren zijn niet volledig dekkend voor alle onderdelen van het 
veiligheidsbeheerssysteem; 

• Het beleid omtrent incidentenmanagement is niet vastgelegd; 

• Begrippen en definities moeten duidelijker worden aangegeven; 

• De beschrijving van de procedure voor melding van een zwaar ongeval is niet correct. 

• De ernst van een incident wordt niet volledig juist ingedeeld; 

• De taken en bevoegdheden van betrokken medewerkers bij het incidentmanagement moet 
duidelijker beschreven; 

• Voor interne audits is nu onvoldoende een planning vastgelegd wanneer welke audits worden 
uitgevoerd en wat daar de inhoud van moet zijn; 

• De interne audits worden uitgevoerd door een ingehuurde partij. De gewenste deskundig die deze 
moeten hebben, is niet beoordeeld;  

• De opvolging van actiepunten is aangetoond echter de onderbouwing van keuzes die hierbij worden 
gemaakt, moet meer navolgbaar worden gemaakt; 

• De procedure voor de managementbeoordeling is niet in lijn wat in praktijk wordt gedaan. De praktijk 
is passend voor Diffutherm. De procedure moet hiermee in lijn worden gebracht; 

• Er is niet beschreven welke maatregelen getroffen moeten worden als de gasblusinstallatie buiten 
bedrijf staat; 

• Er zijn aanvullende maatregelen beschreven om veilig te kunnen vluchten als er gewerkt wordt op 
hoogte in de hallen waar de gasblusinstallatie aanwezig is. Deze zijn echter niet overal eenduidig 
vastgelegd. 
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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 3 overtredingen in categorie 3: 

• Diffutherm voert de incidentenanalyses met onvoldoende diepgang uit. Tevens vindt, naar aanleiding 
van een incident, geen herbeoordeling van de risico’s plaats. 

• Er is geen procedure opgesteld waarmee het veiligheidsbeheersysteem wordt geaudit middels 
interne audits. 

• Het bedrijfsnoodplan is niet volledig. Hoe te handelen in een noodsituatie als de gasblusinstallatie in 
werking treedt, is onvoldoende beschreven. 

 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie 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. 
De inspecteurs hebben tevens vastgesteld dat alle eerdere overtredingen zijn opgeheven en dat het bedrijf 
duidelijke vorderingen heeft gerealiseerd in het verbeteren van haar veiligheidsbeheerssysteem. 
 
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+. 


