SAMENVATTING Brzo inspectierapport bij Unipol Holland te Oss
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe
het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl .
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo -bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om
te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van
deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo -bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 4 en 5 maart 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Unipol Holland te Oss. De inspecteurs
inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs
brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 1 april
2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de
belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Unipol Holland B.V.
Unipol Holland B.V. is een producent van EPS (expandeerbaar polystyreen), dat hoofdzakelijk gebruikt
wordt in de isolatietechniek.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Unipol Holland B.V. onder meer de volgende onderwerpen:
•
de wijze waarop veranderingen doorgevoerd worden;
•
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de bedrijfsnoodorganisatie;
•
de wijze, waarop invulling is gegeven aan het onderwerp ‘explosieveiligheid’;
•
de opvang van blus- en koelwater en de bluswatercapaciteit;
•
de veilige constructie van permanente- en tijdelijke verblijfsgebouwen en met name de
controlekamer van de fabriek;
•
Arbeidsomstandigheden;
•
de opvolging van de acties uit de inspectie van 2014.
Resultaten:
Wat is op orde?
•
De opvolging van de openstaande actiepunten uit de voorgaande inspectie is aantoonbaar
opgepakt.
•
Unipol heeft procedures opgesteld, waarmee de risico’s van wijzigingen aan de organisatie, de
installatie of het productieproces in beeld worden gebracht. Ook heeft Unipol de maatregelen bij
procesafwijkingen en falen van apparatuur vooraf bepaald. Zodoende wordt voorkomen dat
(onder tijdsdruk) noodwijzigingen moeten worden doorgevoerd.
•
Het bedrijf beschikt over een document, waarin de omvang en aard van een explosieve
atmosfeer is beoordeeld en vastgelegd.
•
De capaciteit van bluswater is voldoende. Voor de eerste opvang van bluswater is ook voldoende
capaciteit.
•
Het bedrijf heeft een bedrijfsnoodorganisatie die qua omvang en benodigde middelen passend is
voor het bedrijf.

Verbeterpunten (geen overtredingen)?
•
Bij vervanging van onderdelen moet Unipol ervoor zorgen, dat de correcte onderdelen worden
besteld.
•
Ook wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen invloed hebben op Unipol. Zij moet dit in de gaten
houden.
•
Bij het uitvoeren van een proefbatch, wordt onvoldoende rekening gehouden met afwijkend
procesverloop.
•
Maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat verontreinigd bluswater bij een langdurige
brandweerinzet ook op een juiste manier wordt opgevangen;
•
Het bedrijfsnoodplan moet op een paar onderdelen nog aangepast worden;
•
Leidingen in de productiehal, met daarin gevaarlijke stoffen, voorzien van veiligheids- en
gezondheids- (V&G) signalering.
•
Aandacht besteden aan ‘good housekeeping’ op de werkvloer.
Overtredingen
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn 3 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.
Overtredingen in categorie 1
Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.
Overtredingen in categorie 2
Het inspectieteam constateerde een overtreding in deze categorie. Deze overtreding gaat over het niet
op navolgbare manier testen en onderhouden van veiligheidsmaatregelen.
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in deze categorie:
•
De beschreven wijze van alarmeren van de bedrijfsnoodorganisatie komt niet overeen met de
aangetroffen praktijk. De wijze van alarmeren en de middelen die hiervoor gebruikt worden,
borgen niet dat de alarmering op adequate wijze geschiedt. Verder is de aanwezigheid van de
BHV+ organisatie, die specifieke taken vervuld, onvoldoende geborgd.
•
De beoordeling van de risico’s voor de werknemers die werkzaamheden uitvoeren in
verblijfsgebouwen, in de nabijheid van procesinstallaties met gevaarlijke stoffen, ontbreekt.
•
Voor het bepalen van het restrisico maakt Unipol gebruikt van een risicomatrix. Deze matrix is
echter niet in overeenstemming met het eigen preventiebeleid.
•
Het Explosie veiligheidsdocument van Unipol is niet compleet. In de beschrijving van de
ontstekingsbronnen en de genomen maatregelen is bij de beoordeling onvoldoende invulling en
onderbouwing gegeven aan de identificatie en beoordeling van de explosierisico’s.
•
Voor locaties, die door de beperkte hoeveelheid brandbare stoffen niet in aanmerking komen
voor een gevarenzone-indeling, heeft Unipol onvoldoende een beoordeling uitgevoerd op
mogelijk explosiegevaar.
Eindoordeel
Bij Unipol Holland zijn vijf overtredingen aangetroffen.
De inspecteurs vonden tijdens de inspectie 5 overtredingen die allen vallen in categorie 3.
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf
moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook
verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook
onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken
over doen.

Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan
nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

