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 20 september (onaangekondigd) en 5 oktober 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd
gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder 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 27 oktober 2017 bekend
gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is IFF?
IFF is een producent van geur- en smaakstoffen. De producten van IFF worden onder meer toegepast in
levensmiddelen, parfums en wasmiddelen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij IFF de volgende onderdelen:
- Uitvoeren van de acties die in het inspectierapport van 2016 zijn genoemd.
- Juistheid van de gegevens in het huidige veiligheidsrapport.
- Onderzoek van bijna ongevallen en incidenten.
- Veroudering van (geïsoleerde) installatieleidingen.
- Maatregelen ter voorkoming of beperking van zware ongevallen.
- Maatregelen voor explosieve atmosferen (ATEX).
- De juistheid van de Milieu Risico Analyse (MRA).
Resultaten
Wat was op orde?
- De acties uit het inspectierapport van 2016 zijn uitgevoerd.
- De gegevens voor de risicoberekening van het bedrijf in de MRA zijn correct.
- Het onderzoek naar bijna ongevallen en incidenten en het treffen van maatregelen ter voorkoming of verbeteren
is voldoende.
- De gevaren voor explosieve atmosferen zijn goed beschreven.
- De nieuwe onderhoudsorganisatie lijkt beter geschikt om het onderhoud te borgen.
Wat waren de verbeterpunten?
- De procedures voor onderhoud moeten worden aangepast aan de nieuwe organisatie.
- De uit te voeren corrigerende en preventieve maatregelen na (bijna) ongevallen en incidenten moeten beter
worden geborgd.
- Het bedrijf moet onderzoeken welke voorspellende aanwijzingen er mogelijk zijn voor veroudering.
- Een goed onderbouwde inventarisatie van alle mogelijk risicovolle (geïsoleerde) leidingen en ondersteunende
constructies in relatie tot veroudering moet nog plaatsvinden.
- Procedures en instructies moeten duidelijk identificeerbaar zijn in het veiligheidsbeheersysteem (Naam, eigenaar,
datum, revisie).
- Aanwezige Nood- en oogspoelvoorzieningen moeten beter worden onderhouden.

Geconstateerde Brzo 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 Brzo overtredingen in categorie 3:
- De uitvoering van noodzakelijk onderhoud en inspecties en de opvolging van hierbij geconstateerde
tekortkomingen is onvoldoende geborgd en niet alle veiligheidskritische apparatuur is opgenomen in het
onderhoudssysteem.
- Op kasten waarin brandbare stoffen worden verwarmd is geen temperatuurbeveiliging aanwezig.
- Meerdere voorzieningen voor de opvang van product en bluswater zijn niet in orde. (IFF heeft inmiddels een
opdracht gegeven voor de installatie van 2 nieuwe keerschotten, een scheur in een opvangbak gerepareerd en
instructies aangescherpt).
Het inspectieteam constateerde 1 Brzo overtredingen in categorie 2:
Er worden onvoldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat stoffen niet in de verkeerde hete kast worden
opgeslagen en tot boven hun vlampunt worden verwarmd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier Brzo 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+.

