
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij International Flavors & Fragrances 
I.F.F. (Nederland) B.V. , Zevenheuvelenweg 60 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 17 en 18 september 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. (verder te noemen IFF). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is IFF? 
IFF maakt geur- en smaakstoffen. Deze producten van IFF worden bijvoorbeeld toegepast in levensmiddelen, 
parfums en wasmiddelen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij IFF de volgende onderdelen: 
- De uitvoering  van de herstelacties voor het opheffen  van geconstateerde overtredingen tijdens de Brzo-inspectie       
2018. Dit heeft plaatsgevonden tijdens diverse herinspecties tussen de huidige en de vorige Brzo-inspectie. 
- Opvolging van acties uit het inspectierapport van 2018.  
- Onaangekondigde inspectie met rondgang op/door het bedrijf. 
- Opvolging en acties n.a.v. de opslag van gevaarlijke stoffen op plein 57. 
- De wijze waarop gewerkt wordt bij wijzigingen. 
- Het faalmechanisme vermoeiing (fatique). 
- De passieve brandbeveiliging. 
- Heeft het bedrijf alle drukapparatuur op de inrichting geïnventariseerd? 
- Heeft het bedrijf van alle drukapparatuur vastgesteld welke wettelijke eisen gelden? 
- Gaat bij het bedrijf alle drukapparatuur vergezeld van de juiste wettelijk vereiste documenten? 
 
Resultaten 
Wat was op orde? 

- De herstelacties voor het opheffen van de overtreding O-01 (Brzo-inspectie 2018) zijn uitgevoerd: de overtreding 

is opgeheven. De herstelacties voor het opheffen van overtreding O-02 zijn tot en met de Brzo-inspectie 2019 
aantoonbaar uitgevoerd: het traject loopt nog.  
- IFF geeft opvolging aan actiepunten uit eerdere inspecties. 
- Het thema vermoeiing (faalmechanisme) is onderkend, beschreven en het onderhoud is hierop afgestemd. 
- IFF heeft in voldoende mate (beleidsmatig) vastgelegd hoe passieve brandbescherming moet worden beoordeeld 
en toegepast moet worden.  
- Er is een preventief onderhoudsprogramma voor passieve brandbescherming. 
- IFF geeft aantoonbaar uitvoering aan het actieplan waardoor de gevaarlijke stoffen op een juiste locatie wordt 
geplaatst.  
- IFF heeft een digitaal softwaresysteem voor het doorvoeren van wijzigingen waarmee wordt geborgd dat 
wijzigingen volgens procedure worden uitgevoerd. 
- Van de drukapparatuur voor zover deze op grond van het WBDA keuringverplichtingen kende, beschikt IFF over 
de wettelijk vereiste documenten. 
 



Wat waren de verbeterpunten? 
- IFF dient te zorgen voor een eenduidige, actuele en complete registratie van gegevens over passieve 
brandbescherming. 
- Maak de medewerkers bewust van het belang van passieve brandbescherming en overweeg om de 
controlepunten op passieve brandbescherming tijdens veiligheidsronde concreet vast te leggen. 
- De eerste stappen van de risicobeoordeling van een wijziging zijn summier beschreven in de procedure en 
worden niet op een vaste manier vastgelegd in het ondersteunende systeem. 
- Bij het doorvoeren van wijzigingen is veel documentatie betrokken. In het digitale systeem is geen volledig 
overzicht daarvan opgenomen, daarvoor moet het hardcopy dossier worden geraadpleegd. 
- In de procedure voor wijzigingen is een evaluatiestap opgenomen vóór de feitelijke uitvoering van de wijziging, 
maar niet na uitvoering daarvan. 
 
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: 
- IFF heeft in voldoende mate onderkend dat brandscenario’s in/bij een aantal, tijdens de inspectie beschouwde, 
gebouwen van toepassing zijn. De brandveiligheidsmaatregelen hiervan zijn vastgelegd, echter zijn de 
uitgangspunten in onvoldoende mate afgestemd op het brandscenario. Het brandscenario in het loadingdock van 
die gebouwen wordt hierdoor onvoldoende beheerst waardoor snelle branduitbreiding naar de betreffende 
gebouwen plaats kan vinden. 
 
Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3: 
- IFF heeft de op de inrichting aanwezige drukapparatuur niet volledig geïnventariseerd, herbeoordeeld en 
hergeclassificeerd volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016. 
 
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+. 

 


