
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Fujifilm Manufacturing Europe 
B.V. aan de 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 23 en 24 maart en 23 april 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Fujifilm Manufacturing Europe B.V. (verder te noemen 
Fujifilm). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Fujifilm?
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 Fujifilm de volgende onderdelen:
- Heeft het bedrijf de gevaren van zware ongevallen in beeld gebracht met geschikte veiligheidsstudies en de 
risico's daarvan goed beoordeeld?
- Beschikt het bedrijf over een goed gedocumenteerd en passend onderhoudsmanagementsysteem?
- Hoe heeft het bedrijf zich voorbereid op noodsituaties?
- Heeft het bedrijf voldoende maatregelen genomen om onvoorziene lozingen te voorkomen op het 
oppervlaktewater of de riolering?

Resultaten

Wat was op orde?
- Er zijn voldoende en duidelijke procedures en instructies aanwezig voor het uitvoeren van veiligheidsstudies en 
risicobeoordelingen.
- Veiligheidskritische apparatuur is opgenomen in het onderhoudssysteem en wordt periodiek preventief 
onderhouden en gecontroleerd.
- De gevaren en risico's van zware ongevallen van een door het inspectieteam geselecteerde installatie waren 
grotendeels volgens de eigen procedures in beeld gebracht en beoordeeld.
- Er is een actueel bedrijfsnoodplan en de bedrijfsnoodorganisatie en de medewerkers zijn op de hoogte van wat 
van hen verwacht wordt bij een calamiteit.
- De bedrijfsnoodorganisatie wordt afdoende opgeleid en gekeurd en heeft goed onderhouden hulpmiddelen tot 
haar beschikking.
- De alarmering van de bedrijfsnoodorganisatie en de externe hulpdiensten is afdoende geregeld.
- Er is een actuele stoffenlijst beschikbaar voor de hulpdiensten.
- De bediening en het gebruik van maatregelen om onvoorziene lozingen te voorkomen zijn opgenomen in 
procedures en instructies.



Wat waren de verbeterpunten?
- In de procedures voor het uitvoeren van veiligheidsstudies zijn enkele afwijkingen en onvolledigheden 
aangetroffen.
- Bij het bepalen van de minimale bezetting van de BHV moet rekening worden gehouden met het gelijktijdig 
uitvoeren van meerdere taken.
- Bij onvoldoende aanwezige BHV-ers moeten de werkzaamheden worden aangepast.
- Fujifilm moet beoordelen hoe goed de planning voor noodsituaties functioneert.
- Oefeningen kunnen beter worden geëvalueerd en de opvolging van verbeterpunten kan beter worden geborgd.

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 3 overtredingen in categorie 3:
- De criteria voor het selecteren van het type veiligheidsstudie is onvoldoende onderbouwd. De methodiek en 
invulling van de beoordeling van de beoordeling van de waarschijnlijkheid en ernst van zware ongevallen is 
onvoldoende geschikt voor procesveiligheidsrisico's.
- De uitgangspunten, strategie en selectiecriteria ten aanzien van het onderhoudsmanagementsysteem zijn 
onvoldoende gedocumenteerd.
- Fujifilm is niet bekend met de door het bedrijf te nemen acties opgenomen in het calamiteitenplan en het protocol 
lozing op de RWZI. Een in die documentatie genoemde rioolafsluiter om een ongewenste lozing naar de RWZI 
Tilburg te voorkomen is niet aanwezig.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie 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+.


