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 Brzoinspectie.
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 april en 17 en 20 mei 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Ashland Industries Nederland B.V. (verder te noemen
Ashland). De inspectie van 8 april werd niet vooraf aangekondigd. De resultaten zijn in kaart gebracht
en op 20 mei 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
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 cosmetische-industrie
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Ashland de volgende onderdelen:
- Het beleidsdocument van Ashland waarin het beleid omschreven wordt ter voorkoming van zware
ongevallen;
- Het veilig uitvoeren van werkzaamheden;
- De uitgangspuntendocumenten voor de brandbeveiligingsinstallaties;
- De procedure voor het onderzoek naar (bijna) ongevallen
- Het toezicht op de veiligheidsprestaties
Resultaten
Wat was op orde?
De risicomatrix in het beleidsdocument (PBZO document).
De risico's worden hierin goed weergegeven en gecategoriseerd. Er wordt ook aangegeven hoe de
risico’s worden gereduceerd.
De systematiek voor het verlenen van werkvergunningen.
Werkvergunningen worden gebruikt om werkzaamheden veilig uit te voeren. De volgens de
werkvergunningen te nemen veiligheidsmaatregelen worden in de praktijk ook genomen.
Beoordeling en aanpassing van brandbeveiligingsinstallaties.
Brandbeveiligingsinstallaties moeten voldoen aan eisen die zijn vastgelegd in zogenaamde
uitgangspuntendocumenten. Ashland heeft geïnventariseerd op welke punten verbetering nodig is.
Deze verbeterpunten worden volgens planning opgepakt.
Onderzoeken van (bijna) ongevallen.
Ashland hanteert een procedure voor het onderzoeken van (bijna) ongevallen. Deze procedure borgt

dat op gestructureerde wijze onderzoek wordt gedaan naar oorzaken van (bijna) ongevallen. De
opvolging van actiepunten uit deze onderzoeken vind in voldoende mate plaats.
Wat waren de verbeterpunten?
Het toezicht op de veiligheidsprestaties.
De veiligheidsprestaties van Ashland worden gevolgd door zogenaamde kritische prestatie indicatoren
(KPI's). Deze zijn vermeld in een aantal overzichten. Eén overzicht was niet actueel, op een aantal
punten niet juist en daardoor niet geschikt om toezicht te houden op de veiligheidsprestaties. Ashland
zal dit beter inzichtelijk moeten maken.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat dit verbeterpunt wordt uitgevoerd.

