Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Ashland Industries Nederland
B.V. te Noordweg 9, Zwijndrecht
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 11, 15 en 20 mei, 4 en 25 juni en 18 september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het
bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Ashland Industries Nederland B.V. (verder te
noemen Ashland). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 mei 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Ashland?
Ashland Industries Nederland B.V. (verder Ashland) is een chemisch bedrijf dat grond- en hulpstoffen
vervaardigt ten behoeve van onder andere de papier-, de verf- en farmaceutische- en de cosmetischeindustrie.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Ashland de volgende onderdelen:
VBS a
 PDCA cyclus: Opvolging acties Brzo inspectie 2019
 Veiligheidscultuur
VBS element iii: De controle op de exploitatie
 Veilige uitvoering onderhoudswerkzaamheden
 Gebruik mobiele apparatuur in gevarenzones
VBS element v: De planning voor noodsituaties
 Noodorganisatie
 Lijst van de gevaarlijke stoffen
VBS element vi: Het toezicht op de prestaties
 Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties
 PDCA cyclus
VBS element vii: Controle en analyse
 Audits
 Management review/directiebeoordeling
 PDCA cyclus
Domino-Effecten 2020
 Domino-effecten inhoudelijke beoordeling
Drukapparatuur
 Drukapparatuur

Resultaten
Wat was op orde?
VBS a
 PDCA cyclus:
Ashland heeft de opvolging van acties uit de Brzo inspectie van 2019 goed geborgd: de PDCA
cyclus voor VBS element a is aantoonbaar in voldoende mate gesloten.
 Veiligheidscultuur
Ashland bevindt zich wat betreft veiligheidscultuur in de uitvoerende fase.
VBS element vi: Het toezicht op de prestaties
 Systematische beoordeling van veiligheidsprestatie
Ashland heeft goed gedocumenteerde de procedures voor VBS element vi, heeft geschikte KPI's per
VBS element en past de beschreven systematiek ook aantoonbaar toe.
Drukapparatuur
 Drukapparatuur
Wat waren de verbeterpunten?
VBS element iii: De controle op de exploitatie
 Procedureel borgen van toezicht op onderhoudswerkzaamheden
VBS element vi: Toezicht op de prestaties
 afgesproken is dat Ashland een aanvullende risicoanalyse aan het bevoegd gezag overlegt voor het
achterwege laten en/of aanbrengen van de interlocks.
VBS element vii: Controle en analyse
 Audits en Management review/directiebeoordeling
Ashland geeft aantoonbaar uitvoering aan de geplande VBS audits, maar heeft nog onvoldoende
naspeurbaar specifieke beoordelingen opgenomen in de Management Reviews over hoe het tot een
oodeel over het functioneren van de afzonderlijke VBS elementen en het VBS als geheel komt. Het
inspectieteam heeft in gestemd met het door Ashland opgestelde plan van aanpak ter verbetering en
zal de implementatie van VBS element vii beoordelen in een volgende Brzo-inspectie.
Domino-Effecten 2020
 Ashland dient o.g.v. Brzo artikelen 6.1 en 10.2 bij de eerst volgende aanpassing van de Brzokennisgeving en VR, doch uiterlijk voor de volgende periodieke Brzo inspectie in 2021, de resultaten
van de analyse van de domino-effecten te beschrijven in de kennisgeving.
 Ashland heeft aantoonbaar in voldoende mate invulling gegeven aan de verplichtingen in Brzo artikel
8.3 en 8.4 over de domino-effecten te communiceren met de Brzo-plichtige buurbedrijven en het
aanpassen van domino-effect relevante Brzo-documenten, en over het communiceren van de
domino-effecten met de niet Brzo-plichtige buurbedrijven, het publiek en de Veiligheidsregio. Maar
dient nog wel de in de bevindingen 12 en 15 aangegeven aanpassingen door te voeren.
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 een overtreding in categorie 2:
VBS element iii: De controle op de exploitatie
•
De procedures voor het gebruik van mobiele apparatuur in gevarenzones beschrijven onvoldoende
de toegepaste uitgangspunten en werkwijze voor het gebruik van arbeidsmiddelen in gevarenzones.
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Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding 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+.
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