
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Coatex Netherlands B.V. te 
Middenweg 47 a, 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 1 april 2021 en op 26 en 27 mei 2021 hebben de inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 
de veiligheidsregio respectievelijk een onaangekondigde en een reguliere Brzo-inspectie uitgevoerd bij het bedrijf 
Coatex Netherlands B.V. (verder te noemen Coatex). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 juni 2021 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:

Onaangekondigde inspectie 1 april 2021
 Bedrijfsgereedheid brandveiligheidsvoorzieningen;
 Aanwezigheid veiligheidsvoorzieningen uit scenario 11.

Reguliere inspectie 26 en 27 mei 2021
 Zijn de openstaande actiepunten uit de reguliere inspectie 2020 opgepakt?
 Wordt de veiligheid tijdens het productieproces goed bewaakt?
 Worden de veiligheidsmaatregelen goed onderhouden en zijn de risico's tijdens 

onderhoudswerkzaamheden beoordeeld?
 Hoe beoordeelt Coatex de risico's bij het doorvoeren van wijzigingen (management of change, MOC)?
 Scenario 3 is geselecteerd om na te gaan of dit reëel en juist is, de juiste maatregelen zijn getroffen en of 

de risico’s hierdoor voldoende is teruggebracht.

Resultaten

Wat was op orde?
Onaangekondigde inspectie 1 april 2021

 De brandveiligheidsvoorzieningen (sprinklerpompen en blusschuiminstallaties) waren gebruiksklaar;
 De veiligheidsmaatregelen, die de operator moet treffen, zijn op zijn checklijst vermeld.



Reguliere inspectie 26 en 27 mei 2021
 De procesbesturing wordt bewaakt door een geautomatiseerd systeem, dat ingrijpt bij afwijkingen, maar 

operators beschikken over de mogelijkheid om tijdig bij te sturen;
 Coatex stelt procedures en werkinstructies op en informeert haar medewerkers hierover;
 Er is een actuele en duidelijke onderhoudsprocedure, waardoor tijdig onderhoud is geborgd;
 Coatex heeft een MOC-procedure beschreven, die geschikt is voor het beoordelen van de risico’s, 

wanneer wijzigingen worden doorgevoerd. Zij past deze procedure correct toe;
 Scenario 3 is goed beschreven, de opgevoerde maatregelen zijn aanwezig, werkend en geborgd. Coatex 

heeft voldoende maatregelen getroffen om scenario 3 te voorkomen.

Wat waren de verbeterpunten?
Onaangekondigde inspectie 1 april 2021

 Het bedienen van de noodknop, door de operator, moet worden geoefend.

Reguliere inspectie 26 en 27 mei 2021
 Coatex moet een doelstelling formuleren voor het correct invullen en juist afhandelen van de 

werkvergunningen, zodat hierop eventueel kan worden bijgestuurd;
 De prestatie-indicator, waarmee Coatex moet beoordelen of de MOC-procedure correct wordt doorlopen, is 

niet geschikt;

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 twee Brzo-overtredingen in categorie 3:

Reguliere inspectie 26 en 27 mei 2021

Werkvergunningen
De aanneming en toepassing van procedures en instructies voor de veilige uitvoering van (onderhouds-
)werkzaamheden is onvoldoende.

Controle en analyse
De manier waarop het VBS en het preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) op dit moment door Coatex wordt ge-
audit en de manier waarop de resultaten hieruit leiden tot de conclusie dat het VBS effectief en passend is, is 
onvoldoende navolgbaar.
Hierdoor is niet inzichtelijk of er sprake is van een systematische periodieke beoordeling van het VBS en het 
PBZO.

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+.


