
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Unipol Holland BV,  
Rijnstraat 15 A te Oss 
 
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 26 en 28 februari 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het 
bedrijf Unipol Holland BV (verder te noemen Unipol). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 maart 2019 
bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Unipol? 
Unipol produceert kwalitatief hoogwaardig EPS granulaat (Expandeerbaar Polystyreen) voor zowel 
brandvertragende als niet brandvertragende toepassingen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Unipol de volgende onderdelen: 
- afhandeling van de actiepunten van de Brzo inspectie 2018; 
- bij veroudering van installaties het faalmechanisme vermoeiing; 
- bij veroudering van installaties het faalmechanisme passieve brandbeveiliging; 
- keurings- en onderhoudsmethodiek leidingen; 
- de wijze waarop Unipol de organisatie heeft ingericht; 
- overzichtslijst met aanwezige gevaarlijke stoffen; 
- procedures m.b.t. personeel en organisatie. 
 
Resultaten 

 
Wat was op orde? 
- De geconstateerde overtreding O-01 (inspectie 2018) is opgeheven. Op 12 juli 2019 is geconstateerd dat: 

- Voor alle medewerkers die pentaan mogen lossen er 2x per jaar een training is. Dit is opgenomen in het 
opleidingsplan en wordt bewaakt bij personeelszaken. 

- Steekproefsgewijs een  audit door de SHEQ manager (Controle accreditatie lossen pentaan) wordt 
uitgevoerd. Deze audit wordt geregistreerd bij personeelszaken. 

- Tijdens een interview met een medewerker is vastgesteld dat de training/instructie goed ingevoerd is. 
- De actiepunten uit de Brzo inspectie uit 2018 zijn in voldoende mate opgevolgd; 
- De inventarisatie van blus- en koelwaterleidingen in het kader van veroudering is goed, maar gehele project is 
nog niet geïmplementeerd; 
- De inventarisatie en beoordeling van de passieve brandbeveiliging is goed; 
- Unipol heeft een start gemaakt met het vastleggen van keurings- en onderhoudsmethodiek leidingen. De 
inventarisatie is afgerond, de volgende fase is risicobeoordeling; 
- Unipol heeft een actueel organogram;  
- Procedures m.b.t. personeel en organisatie zijn goed; 
-Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers zijn navolgbaar vastgelegd in 
functieprofielen; 
- Veiligheid maakt aantoonbaar onderdeel uit van een beoordelingsgesprek; 
- SHE gerelateerde informatie wordt verspreid binnen het bedrijf; 
- Unipol heeft een specifiek introductieprocedure voor nieuwe medewerkers/uitzendkrachten; 
- Prestatie-indicatoren voor personeel en organisatie zijn geschikt. Er wordt aantoonbaar gemonitord en 
bijgestuurd. 
 



Wat waren de verbeterpunten? 
- De stoffenlijst moet nog op een paar details aangepast worden; 
- Het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door contractors moet verbeterd worden; 
- De borging dat opleidingen en trainingen tijdig gevolgd worden, kan worden verbeterd. 
- Beleidsregels dienen geactualiseerd te worden.. 
- borging van communicatie van beleid aan derden. 
 
Ageing (veroudering) 
De inventarisatie van de onderdelen van installaties vormt onderdeel van een volledige inventarisatie van 
onderdelen die onderhevig kunnen zijn aan degradatie. Door de omvang van dit project is dit nog niet afgerond en 
is het nog een lopend proces. Om de voortgang te kunnen bewaken zal ter beoordeling een plan van aanpak 
worden gevraagd. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 

 


