Samenvatting Brzo-inspectierapport I.F.F. (Nederland) B.V gevestigd aan de
Zevenheuvelenweg 60 in Tilburg
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, 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 om 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 18 en 19 februari 2016 controleerden inspecteurs van de veiligheidsregio Brabant Noord, inspectie SZW en het
bevoegd gezag Wabo het bedrijf IFF te Tilburg.
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 maart 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is IFF
I.F.F. vervaardigt smaak- en geurstoffen. Hierbij worden zowel synthetische als
natuurlijke grondstoffen gebruikt. Naast de productie-installaties bevinden zich op het terrein van het bedrijf op- en
overslaginstallaties voor grondstoffen en producten.
.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij IFF de volgende onderdelen:
 De opvolging van de actiepunten uit het Brzo inspectierapport 2015.
 Het beleid voor de voorkoming van zware ongevallen.
 Processen rondom personeel en de organisatie.
 Werkwijze voor het herkennen en beoordelen van gevaren.
 Maatregelen tegen vervuiling van het oppervlaktewater.
Resultaten
Wat was op orde?
 IFF heeft het merendeel van de actiepunten uit het Brzo inspectierapport van vorig jaar goed opgepakt.
 IFF heeft haar beleid voor de voorkoming van zware ongevallen goed beschreven.
 IFF heeft de processen rondom het personeel en de organisatie duidelijk beschreven en georganiseerd.
 Het bedrijf heeft een goede werkwijze voor het herkennen en beoordelen van gevaren.
 Maatregelen tegen vervuiling van het oppervlaktewater zijn aanwezig en worden voldoende onderhouden.
Wat waren de verbeterpunten?
 IFF moet de criteria voor het regelmatig opnieuw beoordelen van veiligheidsstudies beter vastleggen en
herbeoordelingen registreren. Daarnaast moet de opvolging van actiepunten uit veiligheidsstudies beter
worden geregistreerd.
 Het bedrijf moet nagaan of alle ongevalscenario's, waarin het bedrijf beschrijft welke maatregelen zij
daartegen hebben genomen, werkelijk realistisch zijn.
 IFF moet zorgen dat altijd voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig en makkelijk
bereikbaar zijn voor de werknemers.
 IFF moet plaatsen waar gevaar bestaat voor explosies duidelijk en overal op dezelfde manier markeren
 Het document waarin risico's voor het milieu zijn beschreven (MRA) moet worden aangepast aan
bedrijfsontwikkelingen en de stand der techniek.

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 1 overtreding in categorie 3:
De overtreding betrof de manier waarop het bedrijf omgaat met wijzigingen aan de installatie tijdens onderhoud en
de opvolging die het bedrijf geeft aan onderhoudsinspecties.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen nog te
stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs constateerden ook verbeterpunten waarvan ze van het bedrijf
verwachten dat het 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 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 handhavingstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd
is beschreven op de website van BRZO+.

