Samenvatting Brzo-inspectierapport bij International Flavors & Fragrances Nederland B.V. (IFF)
te Tilburg
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 11 februari 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf International Flavors & Fragrances
Nederland B.V. (verder IFF) te Tilburg. 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 24 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 IFF?
IFF is een van de grootste producenten van geur- en smaakstoffen ter wereld. De producten van IFF
worden onder meer toegepast in levensmiddelen, parfums en wasmiddelen.
Wat controleerden de inspecteurs?
Tijdens de inspectie zijn de volgende onderwerpen geïnspecteerd:
-

De opvolging van de actiepunten van de inspectie 2014.
De blus- en koelwatercapaciteit en opvang.
De wijze waarop toezicht wordt gehouden op de prestaties. Onder andere de procedures voor
het beoordelen van de veiligheidsdoelstellingen.
Een 2-tal scenario's, hierbij is gecontroleerd op de actualiteit van de scenario’s, het verminderen
van de risico’s door de getroffen (veiligheids)maatregelen en het onderhouden van de getroffen
maatregelen.

Resultaten
Wat vonden de inspecteurs?
Op de volgende punten vonden de inspecteurs geen overtredingen:
-

Het bedrijf heeft tijdens de inspectie aangetoond dat de actiepunten naar aanleiding van de
inspectie 2014 op een juiste wijze heeft uitgevoerd.
IFF heeft aangetoond over voldoende blus- en koelwatercapaciteit en opvang te beschikken.
Tijdens de inspectie heeft IFF laten zien over doeltreffende procedures te beschikken en toe te
passen die er voor zorgen dat de veiligheidsdoelstellingen worden gehaald.

Op de volgende 7 punten vonden de inspecteurs verbeterpunten:
-

De formulering van de scenario’s kan verbeterd worden. Aandachtspunten hierbij zijn het
verband van basis oorzaken, directe oorzaken en effectafstanden.
Het beleid dat IFF hanteert met betrekking tot de te treffen en getroffen veiligheidsmaatregelen,
opnemen in het preventiedocument.
Borgen dat de duiding van alle installatieonderdelen zodanig is dat voor iedereen traceerbaar is
welk onderdeel wordt bedoeld. (Tags)
Borging van veiligheidskritische onderdelen in het onderhoudsysteem.
Het vrijhouden van voetgangerspaden.
Opnemen van de losplaats (95) in de zoneringtekening van het explosieveiligheidsdocument.
Borgen dat actiepunten die volgen uit controles en/of inspecties worden opgenomen in een
volgsysteem en wordt bewaakt.

De inspecteurs verwachten dat het bedrijf deze oppakt.

Er is ook één overtreding geconstateerd:
-

Op een aantal tanks ontbrak een signalering met betrekking tot de gevaaridentificatie.

Op 7 april 2015 is echter door de inspectie SZW bevestigd dat deze overtreding door IFF is beëindigd.

