Samenvatting Brzo-inspectierapport Caligen Europe B.V. te Breda
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. Inspecties door de samenwerkende
inspectiediensten hebben als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting:
Deze samenvatting heeft als doel om 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 dinsdag 27 en woensdag 28 januari 2015 controleerde een inspectieteam van Inspectie SZW, Bevoegd gezag
Wet Veiligheidsregio’s en Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het bedrijf Caligen Europe
B.V. in Breda. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs naar onderwerpen op het gebied van veiligheid en
milieu. Ze brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op
donderdag 12 februari 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 Caligen Europe B.V.
Caligen Europe B.V. is een producent van polyurethaan (polyester/polyether) schuim. Dit product wordt o.a.
gebruik voor automotive en industriële doeleinden.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Caligen Europe B.V. onder meer de volgende onderwerpen:
 de wijze waarop omgegaan wordt met afvalwater (milieu risico analyse);
 de wijze waarop toezicht wordt gehouden op de veiligheidsprestaties;
 de wijze waarop audits en de directiebeoordeling worden uitgevoerd;
 de wijze, waarop omgegaan wordt met de blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor de werknemers;
 de wijze, waarop invulling is gegeven aan het onderwerp ‘explosieveiligheid’;
 de opvang van blus- en koelwater en de bluswatercapaciteit;
 en 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;
- Caligen heeft met hulp van een extern bureau op een juiste wijze een start gemaakt met de invulling van
de inventarisatie en beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen van de werknemers;
- Het bedrijf beschikt over een document, waarin de omvang en aard van een explosieve atmosfeer zijn
beoordeeld en vastgelegd. Bovendien stelden de inspecteurs, op basis van een steekproef, vast dat de
aanwezige apparatuur geschikt is voor de relevante explosiegevaarlijke gebieden.
Verbeterpunten (geen overtredingen)?
- Caligen dient meer aandacht te besteden aan de uitvoering van de interne audits;
- Maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat verontreinigd bluswater op een juiste manier wordt
opgevangen;
- De voor explosiegevaar relevante gebieden met daarbij de leidingen dienen voorzien te worden van
doeltreffende zoneringsaanduiding en veiligheids- en gezondheidssignalering;
- Installatie van nieuwe pompen te installeren om te kunnen beschikken over voldoende bluswatercapaciteit.
Regelen van opvang van blus- en koelwater.

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.
De inspecteurs vonden tijdens de inspectie twee overtredingen die beide vallen in categorie 3.
-

-

Caligen heeft het toezicht op de prestaties met betrekking tot de beoordeling van de veiligheidsprestatie
onvoldoende vorm gegeven. Om een beter zicht te krijgen op de veiligheidsprestatie dienen (meer)
geschiktere prestatie indicatoren te worden gebruikt. Verder dienen de gebruikte documenten te worden
geactualiseerd, zodat de beschrijving overeenkomt met de praktijk;
Caligen dient voor de audits en beoordeling de documentatie te actualiseren, waardoor de beschreven
werkwijze wordt gevolgd. Verder dient de directiebeoordeling zodanig worden ingericht dat meer zicht
wordt verkregen op het functioneren van het veiligheidsbeheersysteem.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs twee overtredingen. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde
of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs benoemden ook verbeterpunten en verwachten van het
bedrijf dat ze 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 Brzo-handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs
vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

