Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Allnex Netherlands B.V.,
Synthesebaan 1te Bergen op Zoom
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 januari, 31 januari en 1 februari 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag
Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Allnex Netherlands B.V. (verder te noemen
allnex). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 februari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is allnex?
Allnex Netherlands B.V. is een bedrijf waar de ontwikkeling en productie plaatsvindt van bindmiddelen
(kunstharsen) voor de verf-, drukinkt- en tonerindustrie.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij allnex de volgende onderdelen:
 De opvolging van de acties en geconstateerde overtredingen uit het inspectierapport van 2017.
 De aanwezigheid van de maatregelen genoemd in de milieurisicoanalyse van het bedrijf.
 Het functioneren van de organisatie en het personeel na de recente bedrijfsovername.
 De integriteit van de aanwezige opslagtanks op pootjes/skirts.
 De procedures en maatregelen die zijn genomen om explosie van brandbare gassen en stof te voorkomen.
Resultaten
Wat was op orde?








De actiepunten en de geconstateerde overtredingen uit de periodieke inspectie van 2017 zijn opgevolgd of
worden volgens een concrete planning gerealiseerd.
De milieurisicoanalyse is volledig en actueel, waarbij de genoemde maatregelen aanwezig zijn.
Het bedrijf heeft in beeld hoe de huidige taken in de nieuwe organisatie uitgevoerd zullen worden. De taken
en verantwoordelijkheden voor de medewerkers zijn in functiebeschrijvingen vastgelegd. Om de
medewerkers in de nieuwe organisatie bevoegd en bekwaam te houden is een ontwikkel- en
opleidingsplan op een juiste wijze geïmplementeerd.
De opslagtanks op pootjes zijn geïnspecteerd, waarbij de integriteit tijdens normale
bedrijfsomstandigheden is geborgd.
Er wordt een geschikte methodiek gebruikt om de gevaren van een mogelijke explosieve atmosfeer op een
systematische wijze aan te pakken.
De aanwezige detectie, voor het tijdig signalering van een mogelijke explosieve atmosfeer, is gekalibreerd
en daarbij is in een procedure vastgelegd op welke wijze moet worden gehandeld in geval van een alarm.

Wat waren de verbeterpunten?






De technische maatregelen uit de milieurisicoanalyse zijn nog niet overal goed opgenomen in het
onderhoud.
De wijze waarop de communicatie in de nieuwe organisatie plaatsvindt is vastgelegd in een procedure.
Deze is echter nog niet volledig geïmplementeerd.
Extra aandacht voor het schoonmaken van werkplekken in de fabriek om mogelijk stofexplosie te
voorkomen.
Het borgen dat aardingspunten van installaties goed blijven functioneren.
De P&ID’s van de geïnspecteerde tank was niet actueel.

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 heeft bij allnex vier overtredingen in categorie 2 en twee overtreding in categorie 3 aangetroffen.
Categorie 2 overtredingen:
 Er is onvoldoende invulling gegeven aan de noodzakelijke inspectie en onderhoud van apparatuur op
arbeidsplaatsen waar een explosieve atmosfeer kan heersen.
 De gevaren in verband met een explosieve atmosfeer zijn niet in het geheel beoordeeld.
 Er is onvoldoende geborgd dat apparatuur geschikt is voor gebruik op een specifieke plaats in de fabriek
en daarbij de juiste inspectie en onderhoud krijgt.
 Op een geïnspecteerde werkplek in de fabriek zijn onvoldoende maatregelen genomen in de gevarenzone
om een mogelijke explosieve atmosfeer te voorkomen.
Categorie 3 overtredingen:
 Er is onvoldoende geborgd dat contractors op de werkplek op een veilige en verantwoordelijke manier met
gevaarlijke stoffen omgaan.
 Er is onvoldoende aangetoond of in het geval van een calamiteit (tankputbrand) voor de tanks op
pootjes/skirts voldoende maatregelen zijn getroffen, zodat de integriteit van deze tanks is geborgd. Dit
scenario is niet uitgewerkt in een veiligheidsstudie.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes 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+.

