Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Enthone B.V. te ‘s-Hertogenbosch
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties het
toezicht bij Brzo-bedrijven en 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 veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om
te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van
deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 14 april 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Enthone BV. De inspecteurs inspecteerden
steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op
welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 24 april 2015 lieten de
inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste
resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Enthone BV?
Enthone B.V. produceert batchgewijs chemische producten en snijdt fotogevoelige film op maat.
Grondstoffen en producten worden op eigen locatie opgeslagen. Het bedrijf levert producten voor
industriële soldeertoepassingen, waterbehandeling en chemische oppervlaktebehandeling.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Enthone de volgende onderdelen:
· de losplaats van vrachtwagens;
· installaties voor het detecteren, het opvangen van bluswater en het bestrijden van brand;
· het veiligheidsbeheerssysteem waarvan de onderdelen:
- de eigen controles, het vastleggen met verslagen daarvan en de daaruit voorkomende
correcties hierop;
- het nemen van maatregelen als gevolg van wijzigingen in het bedrijf;
- is het personeel daadwerkelijk opgeleid voor het veilig uitvoeren van haar taken;
· het preventiebeleid (voorgenomen veiligheidsbeleid) en de manier waarop dit binnen Enthone B.V.
daadwerkelijk is ingevoerd;
· opvolging en het nalopen van opmerkingen naar aanleiding van eerdere inspecties;
· veiligheidscultuur.
Resultaten
Wat was op orde?
· de acties gevraagd naar aanleiding van eerdere inspecties;
· de (veiligheids)maatregelen rondom het lossen van vrachtauto's met gevaarlijke stoffen zijn werkend
en aanwezig;
· de installaties voor brandveiligheid waren op orde;
· de eigen controles, interne verslaglegging en de genomen maatregelen naar aanleiding van deze
controles;
· het nemen van maatregelen bij wijzigingen is goed beschreven in procedures en formulieren;

·
·
·
·

het preventiebeleid is voldoende vastgelegd;
de beschrijving, planning, uitvoering en monitoring van het auditproces is goed.
het personeel is daadwerkelijk opgeleid voor het veilig uitvoeren van haar taken;
de veiligheidscultuur is onderzocht en is vastgesteld op berekenend.

Verbeterpunten
·
de communicatie binnen het bedrijf over het preventiebeleid (veiligheidsbeleid);
·
het verband tussen maatregel en het daarmee verminderen van risico beter uitleggen;
·
de aantoonbaarheid dat alle acties zijn afgewerkt voordat de wijziging afgerond wordt.

Eindoordeel
Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

