Samenvatting van het Brzo-inspectierapport Enthone BV te Koenendelseweg
29, 's-Hertogenbosch
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 20 en 21 april 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Enthone BV (verder te noemen Enthone). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 mei 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Enthone?
Enthone levert producten voor industriele soldeertoepassingen, waterbehandeling en chemische
oppervlaktebehandeling.
Het bedrijf produceert batchgewijs chemische producten en snijdt fotogevoelige film op maat. Grondstoffen
en producten worden op eigen locatie opgeslagen. Er werken ongeveer 80 medewerkers, waarvan ca. 40 in
de productie. Enthone is gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Enthone de volgende onderdelen:
 Heeft het bedrijf alle acties van vorig jaar opgepakt?
 Hoe worden de gevaarlijke stoffen (veilig) opgeslagen in het daarvoor bestemde magazijn?
 Hoe is het onderhoud van (brand)installaties geregeld van de magazijnen die bestemd zijn voor de
gevaarlijke stoffen?
 Welke maatregelen heeft het bedrijf genomen om ongewenste lozingen van vervuild (blus)water te
voorkomen?
 Is de werkwijze bij (bijna) ongevallen goed geregeld?
 Vindt er voldoende toezicht plaats op het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem?
 Heeft het bedrijf de risico's goed beoordeeld en daarop de juiste maatregelen genomen?
Resultaten
Wat was op orde?
 Enthone heeft de punten van de vorige inspectie goed oppakt.
 Uit de inspectie blijkt dat het bedrijf de gevaarlijke stoffen veilig heeft opgeslagen in de daarvoor
bestemde magazijnen.
 Het onderhoud aan de (brand) installaties in de magazijnen voor gevaarlijke stoffen is volgens
planning uitgevoerd. Er is voldoende borging dat in de toekomst onderhoud juist wordt uitgevoerd.
Het bedrijf heeft laten zien dat ze alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om ongewenste
lozingen te voorkomen.
 Het bedrijf heeft een goede werkwijze om (bijna) ongevallen te melden. Opvolging en toezicht is
geborgd in de bedrijfsvoering.



Het bedrijf heeft laten zien dat er voldoende toezicht plaats vindt op het functioneren van het
veiligheidsbeheersysteem. De risico's en maatregelen zijn aantoonbaar middels veiligheidsstudies
beoordeeld.

Wat waren de verbeterpunten?
Enthone kan verbeteren door een inhoudelijke check uit te voeren op het uitgevoerde onderhoud en testen
door leveranciers en interne medewerkers.
 In de oefencyclus dient het oefenen met de rioolmatten te worden meegenomen.
 Verbeterslag aanbrengen op de prestatie indicatoren,zodat er nog betere sturing plaats vindt op
veiligheid. Enthone heeft dit al actiepunt al opgepakt.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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