
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Fujifilm Manufacturing Europe BV,  
Oudenstaart 1 te Tilburg 
 
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 21 februari 2019 tijdens de onaangekondigde inspectie en 20 maart 2019 periodiek controleerden inspecteurs 
van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Fujifilm Manufacturing Europe BV (verder te 
noemen Fuji). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Fuji? 
Het bedrijf produceert fotopapier, offsetplaten en membranen. Daarnaast werkt men in het Tilburg Research 
Laboratory aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Fuji de volgende onderdelen: 
- Maatregelen algemeen (neemt het bedrijf maatregelen) 
- Verbeter cyclus (de mate waarin het bedrijf acties voortkomend uit de voortgaande Brzo inspectie heeft 

opgevolgd) 
- VBS vii (Controle en analyse); Beoordeelt het management ten minste jaarlijks de resultaten van het beleid en het 

veiligheidsbeheersysteem? 
- Ageing; Passieve brandbeveiligingen (hierna te noemen PBB) 
- Ageing; Vermoeiing 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Maatregelen algemeen 
- De lijst met gevaarlijke stoffen zoals aanwezig in de calamiteitenbus was actueel en volledig. 
- De geregistreerde storing van de BMI correspondeerde met de status ter plekke en werd beheerst. 
 
Verbeter cyclus 
- Alle acties zijn genomen of zijn in uitvoering. Hiermee volgt Fuji de PDCA cyclus op een juiste manier en is de 
PDCA cyclus weer gesloten. 
 
VBS element vii (Controle en Analyse) 
- In de procedure Management Review zijn  onderwerpen genoemd die als input en output geschikt kunnen 
worden beschouwd om te dienen voor de directiebeoordeling. 
- De Management Review en interne audits worden uitgevoerd volgens de procedures en eventuele 
verbeterpunten worden opgevolgd. 
 
  



Ageing; Passieve brandbeveiligingen 
- Fujifilm heeft een compleet overzicht van waar zich PBB bevindt. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
Maatregelen algemeen 
- De algemene orde en netheid van de PGS15-opslag kan verbeterd worden. 
 
VBS element vii (Controle en Analyse) 
- Er zijn geen vooraf bepaalde voorschriften voor het bepalen van de opvolgingstermijn van NC's (non-
conformities), waardoor het bepalen van deze termijn in die zin willekeurig is en afhankelijk van de auditor. 
 
Ageing; Passieve brandbeveiligingen 
- Fujifilm is bezig met het opstellen van een inspectie- en onderhoudsregime van de PBB. Dit is nog niet gereed. 
 
Ageing; Vermoeiing 
- Fuji heeft slechts een deel van haar leidingen (die lopen vanuit tankpark naar fabriek) volgens haar beleid 
beschouwd op het faalmechanisme: vermoeiing. De overige leidingen en andere installatieonderdelen zijn niet 
meegenomen en moet Fuji nog beoordelen. 
 
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 een overtreding in categorie 2: 
Een beginnende brand in de PGS 15 opslag zou kunnen escaleren tot een zwaar ongeval door het feit dat: 
- De bedrijfszekerheid van de gasblusinstallatie in gebouw C.D.W. niet geborgd is;  
- De brandwerende bekleding in gebouw C.D.W. ernstig beschadigd is, waardoor de stalen kolommen niet meer 
beschermd zijn bij een brand. 
 
Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3: 
VBS element iii:Werkvergunning: De benodigde procedures worden niet gevolgd en er vindt geen controle plaats 
van de voorgeschreven maatregelen. Dit is tevens geconstateerd tijdens de onaangekondigde Brzo inspectie in 
2017. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee 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+. 

 


