
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Coatex Netherlands BV, 
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. 
 
Herinspectie overtredingen 2018 
Tijdens een herinspectie is vastgesteld dat de overtredingen, geconstateerd tijdens de reguliere Brzo-inspectie van 
2018, zijn opgeheven. 
 
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 8 mei 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de 
veiligheidsregio het bedrijf Coatex Netherlands BV (verder te noemen Coatex). De resultaten zijn in kaart gebracht 
en op 2 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Coatex? 
Binnen de inrichting van Coatex worden dispergeermiddelen uit monomeren en een aantal andere grond- en 
hulpstoffen geproduceerd. 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: 
• Heeft Coatex de openstaande actiepunten uit de reguliere en onaangekondigde inspecties uit 2018 

opgepakt? 
• Beoordeelt Coatex systematisch haar veiligheidsprestaties? 
• Heeft Coatex voldoende zicht op de effecten van vermoeiing op haar procesinstallatie? 
• Maakt zij gebruik van passieve brandbescherming (verder te noemen PBB) en gaat zij hier goed mee om? 
• Is de Milieu Risico Analyse, waarbij het bedrijf bepaalt of er risico's zijn op onvoorziene lozingen van 

gevaarlijke stoffen naar de RWZI en/of het oppervlaktewater, op orde? 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
• Coatex heeft aantoonbaar invulling gegeven aan de opvolging van de actiepunten uit de inspectie van 

2018; 
• De procedure rondom de opvolging van incidenten bevat de benodigde elementen en de beschreven 

werkwijze wordt aantoonbaar gevolgd;  
• Coatex houdt afdoende toezicht op haar prestaties en stelt die waar nodig bij; 
• Het ontwerp van de installatie en bijbehorend onderhoudsregiem is geschikt om de risico's van vermoeiing 

te beperken; 
• De bouwkundige brandpreventieve voorzieningen zijn aanwezig en verkeren in een goede staat van 

onderhoud, beschadigde voorzieningen worden gerepareerd; 
• Coatex heeft voldoende maatregelen getroffen om een onvoorziene lozing van gevaarlijke stoffen naar de 

RWZI en/of het oppervlaktewater te voorkomen. 
 
 
 



Wat waren de verbeterpunten? 
• Coatex moet na een incident nagaan of de risico’s destijds correct zijn ingeschat en of de getroffen 

veiligheidsmaatregelen voldoende effectief/betrouwbaar zijn gebleken; 
• Coatex moet zorgen dat het management een compleet overzicht heeft van welke prestaties per VBS-

element gemonitord worden; 
• Coatex moet vastleggen welke (degradatie)mechanismen zij beoordeelt met het gidswoord “mechanical 

integrity”; 
• Coatex moet borgen dat alle PBB specifiek worden beschreven in een overzichtsdocument; 
• Coatex moet in beleid vastleggen wanneer gekozen wordt voor actieve dan wel passieve brandbeveiliging; 
• Coatex moet de PBB als apart controlepunt opnemen in de controlelijst voor de maandelijkse 

controlerondes; 
• Coatex moet de calamiteitenafsluiters in het riool periodiek op lekdichtheid controleren. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


