
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij International Flavors & 
Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Zevenheuvelenweg 60 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 9 en 10 november 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo 
en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het bedrijf International Flavors & Fragrances I.F.F. 
(Nederland) B.V. (verder te noemen IFF). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 december 
2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is IFF? 
IFF produceert 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: 

• Opvolging actiepunten Brzo inspecties 2020 en 2021 
• Pbzo-document 
• VBS element i: Communicatie en opleidingen  
• VBS element iii: Veilige uitvoering van werkzaamheden 
• VBS element v: Bedrijfsnoodplan / BHV-organisatie 
• VBS element vi: Implementatie PGS 15 - actieplan 
• VBS element vi: Onderzoek zware ongevallen 
• QRA 

 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

• Opvolging actiepunten Brzo inspecties 2020 en 2021 
o Actiepunten zijn of afgerond, nog in behandeling of moeten nog worden opgepakt.  

 
• Pbzo-document 

o Er is een actueel Pbzo-document. 
 
 
 

• VBS element i: Communicatie en opleidingen (interview operator) 



o De communicatie- en informatievoorziening richting de werkvloer is aantoonbaar 
aanwezig.  

o Er wordt een opleidingstraject gevolgd dat borgt dat werkzaamheden op een goede 
en een veilige wijze worden uitgevoerd. 

 
• VBS element iii: Veilige uitvoering van werkzaamheden (interview operator) 

o Er is een systeem van werkinstructies dat aantoonbaar wordt gebruikt. De actualiteit 
van de werkinstructies is geborgd. Wijzigingen van instructies worden kenbaar 
gemaakt.  

 
• VBS element v: Bedrijfsnoodplan en BHV-organisatie 

o Het bedrijfsnoodplan heeft een logische opbouw en is begrijpelijk en goed leesbaar 
opgesteld. De laatste versie van het BNP is aanwezig en direct raadpleegbaar. 

o De bedrijfsnoodorganisatie bevat voldoende medewerkers en is in een duidelijke 
organisatiestructuur opgezet en beschreven.  

o De beschikbaar gestelde middelen voor de BNO zijn daadwerkelijk aanwezig en voor 
direct gebruik inzetbaar. 

o De planning en organisatie van opleidingen en oefeningen gebeurt op een geschikte 
wijze. 

 
• VBS element vi: Implementatie PGS 15 - actieplan 

o De controlelijsten voor het uitvoeren van controlerondes voor de PGS 15 
buitenopslagen bevatten goede aandachtspunten voor een veilige opslag van 
gevaarlijke stoffen.  

 
• VBS element vi: Onderzoek zware ongevallen 

o Er zijn procedures aan de hand waarvan (bijna) incidenten worden gemeld, 
geregistreerd en onderzocht.  

o Op passende en systematische wijze wordt onderzoek gedaan naar de basisoorzaken 
van incidenten. Passende maatregelen worden geformuleerd waarvan de tijdige 
opvolging voldoende geborgd is.  

o Medewerkers zijn goed op de hoogte van hun rol bij melden van (bijna) incidenten en 
worden op een passende wijze geïnformeerd en geïnstrueerd over de uitkomsten van 
incidentonderzoeken. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

• Pbzo-document 
o Niet alle onderwerpen zoals voorgeschreven in het Brzo 2015 en de Rrzo zijn 

voldoende beschreven. 
 

• VBS element v: Bedrijfsnoodplan en BHV-noodorganisatie 
o Het scenario waarbij de gevolgen van uitval van stroom door de leverancier is 

vastgelegd, is onvoldoende beschreven in het bedrijfsnoodplan.  
o De minimale bezetting bedrijfsnoodorganisatie is niet geheel afgestemd op de 

scenario’s uit de MCA-lijst.  
o TBV’s zijn vastgelegd, maar zijn niet eenduidig in de diverse documenten beschreven. 
o Er is onvoldoende borging op de geldigheid van certificaten. 

 
• VBS element vi: Onderzoek zware ongevallen 

o De wijze van onderzoeken van incidenten en near-misses is niet vastgelegd. Hierdoor 
is niet voldoende geborgd dat op systematische wijze onderzoek gedaan wordt naar 
de basisoorzaken van (bijna)incidenten. 

o Het onderzoek naar basisoorzaken van near-misses vindt niet aantoonbaar op  
systematische wijze plaats.  

 
 
 

• QRA 
o De QRA moet worden aangepast. 

 



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 2 overtredingen in categorie 3: 

• VBS element v: Bedrijfsnoodplan en BHV-organisatie 
o De procedure voor de systematische identificatie noodsituaties is niet geschikt voor 

het systematisch bepalen van de benodigde noodvoorzieningen, materieel en omvang 
van de noodorganisatie.  

 
• VBS element vi: Implementatie PGS 15 - actieplan 

o Het PGS 15 - actieplan ten behoeve van controles van PGS 15 buitenopslagen is 
onvoldoende en is niet systematisch geïmplementeerd. 

 
 
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+. 
 


