Samenvatting Brzo-inspectierapport Ashland Industries Nederland
B.V.
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.Brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen 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 inzicht te geven in de resultaten van de Brzo-inspectie bij
Ashland Industries Nederland B.V. (hierna Ashland), die in maart en mei 2014 is uitgevoerd.
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 of milieu te maken hebben. In het
rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 20 maart, 7, 13, 15 en 20 mei 2014 controleerde een inspectieteam Ashland te Zwijndrecht. 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. De inspecteurs lieten het bedrijf op 20 mei 2014 weten wat hun bevindingen waren. In deze
samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en de beoordeling door het
inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Ashland?
Ashland is een chemisch bedrijf dat grond- en hulpstoffen vervaardigt ten behoeve van onder andere
de papier-, de verf-, de farmaceutische- en de cosmetica-industrie.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Ashland de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milieurisicoanalyse (een document waarin de risico’s van ongewenste lozingen naar het
oppervlaktewater inzichtelijk worden gemaakt)
Zelfcontrole op naleving van Brzo (audits en beoordeling door directie)
Verwerken van veranderingen
Uitvoering en toepassen van werkvergunningen
Onderzoeken van ongevallen en kleine ongevallen door het bedrijf (incidentenonderzoek)
Apparatuur die onder druk staat (drukapparatuur)
Onderhoud van belangrijke installatieonderdelen
Informatie voor hulpdiensten over de gevaarlijke stoffen waarmee het bedrijf werkt (stoffenlijst)
Bekendheid van en over de noodorganisatie.

Resultaten
Algemeen
Naar aanleiding van de BRZO-inspectie van 2013 en door veranderende inzichten van Ashland heeft
het bedrijf veranderingen doorgevoerd binnen de bedrijfsvoering. Er lopen veel verbeterprojecten,
zoals het verbeteren van het veiligheidsmanagementsysteem en het verbeteren van de
veiligheidscultuur. Deze verbeteringen zijn terug te zien binnen de bedrijfsvoering. Aanvullend vond
het inspectieteam nog meer verbeterpunten om het veiligheidsniveau te verhogen.

Verbeterpunten
• De milieurisicoanalyse (MRA) is niet geheel juist en moet worden aangepast;
• In de controle van de werking van het veiligheidsmanagementsysteem door de directie ontbreken
nog conclusies per doelstelling en een overall conclusie over de werking van het
veiligheidsmanagementsysteem;
• Voor de verwerking van veranderingen moet Ashland nog een aantal zaken beter borgen in de
procedure en de uitvoering;
• Werkvergunningen: Tijdens de laatste onderhoudsstop heeft het bedrijf verschillende
werkvergunningen gecontroleerd. Over het algemeen werden de procedures correct toegepast en
uitgevoerd, maar de inspecteurs plaatsen een aantal kleine verbeterpunten;
• Incidentenonderzoek: Er is een procedure, maar Ashland moet beter inzichtelijk maken welke
afweging gemaakt wordt bij het prioriteren van verbeterpunten die voortkomen uit de
onderzoeken;
• Onderhoud: Het is niet geheel duidelijk hoe Ashland lekkages en reparaties prioriteert. Wel maakt
het bedrijf goede vorderingen met het actualiseren van de tekeningen van procesinstallaties;
• Stoffenlijst: Alle gegevens zijn aanwezig, maar kunnen beter georganiseerd worden zodat ze
sneller en beter bruikbaar zijn voor de hulpdiensten.
• Bekendheid noodorganisatie: De geïnterviewde medewerkers en het merendeel van de derden
zijn op de hoogte van de noodorganisatie en weten wat ze moeten doen in geval van nood.
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.
Eindoordeel
Bij Ashland is één overtreding aangetroffen over het zelf uitvoeren van controles op de werking van
het veiligheidsmanagementsysteem (audits). Deze behoort tot de lichte categorie 3: zeer beperkt
risico op een zwaar ongeval.
Conclusie
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten
constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtreding te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan
nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

