
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Coatex Netherlands B.V., 
Middenweg 47a te Moerdijk 
 
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 29 april 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Coatex 
Netherlands BV (verder te noemen Coatex). 
Vanwege de coronacrisis heeft deze inspectie plaatsgevonden via een videobijeenkomst. Op deze wijze kan uit 
documentatie worden beoordeeld of de procedures deugdelijk en volledig zijn beschreven en of deze procedures 
uitvoering geven aan het veiligheidsbeleid en correct worden gevolgd. 
Verificatie of de veiligheidsmaatregelen daadwerkelijk aanwezig zijn, kon niet op locatie worden uitgevoerd. 
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 mei 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Coatex? 
Coatex produceert dispergeermiddelen uit monomeren en een aantal andere grond- en hulpstoffen . Het 
monomeer wordt in een gecontroleerde polymerisatiereactie omgezet naar (co)polymeren. Het (co)polymeer wordt 
vervolgens door middel van neutralisatie op specificatie gebracht. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Coatex de volgende onderdelen: 
• Welke gevolgen heeft de coronacrisis gehad voor de veilige bedrijfsvoering? 
• Zijn de openstaande actiepunten uit de reguliere en onaangekondigde inspecties uit 2019 opgepakt? 
• Op welke wijze beoordeelt Coatex de gevaren en risico’s en hoe bepaalt Coatex of zij de juiste 

veiligheidsmaatregelen neemt? 
• Borgt het preventiebeleid een hoog veiligheidsniveau? 
• Toetst Coatex periodiek de resultaten van haar beleid en veiligheidsbeheerssysteem en stuurt zij haar 

beleid hierop bij? 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
• Tijdens de coronacrisis is de personele bezetting (productie, BHV en managementteam) geborgd 

gebleven. Als dit niet het geval zou zijn geweest, is het beleid erop gericht om de productie te beëindigen; 
• De actiepunten uit 2019 zijn opgevolgd; 
• De wijze waarop de risico’s worden beoordeeld, is duidelijk beschreven; 
• Coatex controleert redelijk de resultaten van haar beleid en het functioneren van het 

veiligheidsbeheerssysteem. 
 
  



Wat waren de verbeterpunten? 
• Het bedrijf moet duidelijker vastleggen, welke informatiebronnen gebruikt (moeten) worden bij de 

beoordeling van de risico’s; 
• Doelstellingen om de prestaties van de risicobeoordelingen te meten, moeten door het managementteam 

worden opgesteld en bewaakt; 
• De procedure voor interne audits dient te wordt verduidelijkt t.a.v. de kennis en borging van 

onafhankelijkheid van de auditor. 
• In de procedure managementreview moet specifieker worden beschreven hoe de toetsing van het Pbzo 

beleid plaatsvindt en hoe de doeltreffendheid en deugdelijkheid van het veiligheidsbeheerssysteem wordt 
getoetst. Uit de directiebeoordeling moet explicieter blijken hoe deze toetsing heeft plaatsgevonden.  

• De uitvoering van de beoordeling van het preventiebeleid zware ongevallen en de systematische 
periodieke toetsing van de doeltreffendheid en de deugdelijkheid van het veiligheidsbeheersysteem dient te 
worden verbeterd.  

 
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: 
Preventiebeleid: 
Het beleid staat toe dat activiteiten met een hoog risico op een zwaar ongeval (rode gebied uit de risicomatrix), 
onder voorwaarden, worden voortgezet. 
Daarmee voldoet dit preventiebeleid niet aan de wetgeving, die stelt dat het beleid borg moet staan voor een hoog 
veiligheidsniveau. 
 
Beoordeling gevaren en risico's: 
De werkwijze binnen Coatex leidt er niet toe dat de risico's voldoende worden teruggebracht en borgt tevens niet 
dat de benodigde veiligheidsmaatregelen tijdig worden ingevoerd. 
 
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+. 


