
 

 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Draka Interfoam bv te Van 
den Endelaan 15, Hillegom 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, 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 19 en 25 april 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Draka Interfoam bv (verder te noemen Draka). De resultaten zijn in kaart gebracht 
en op 25 april 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Draka? 
Draka Interfoam is producent en verwerker van polyurethaan schuim. Afnemers verwerken dat onder andere 
tot matrassen. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Vita Group, waarbinnen zich verschillende 
schuimproducenten bevinden. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Draka de volgende onderdelen: 

• VBS element iii: Aanwezigheid beheersmaatregelen op de locatie 
• VBS element vi: monitoren van prestatie-indicatoren 
• VBS element vii: directiebeoordeling 
• Ageing: Algemeen 
• Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation 
• Ageing: Koel- en bluswaterleidingen 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

• Orde en netheid op de locatie 
• Implementatie werkzaamheden en verbetertrajecten 
• Monitoren van prestatie-indicatoren 
• Ageing: Algemeen: 

Draka heeft ageing opgenomen in het inspectie- en onderhoudssysteem als onderdeel van het 
gehanteerde veiligheidsbeheerssysteem.  

• Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation:  
Draka heeft aantoonbaar de geïsoleerde leidingen geïdentificeerd, heeft een procedure voor 
onderhoud en een structurele planning voor controle van de TDI (tolueendiisocyanaat) leidingen 
middels externe TDI audits en interne controle rondes. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

• De evaluatie van prestatie-indicatoren alsmede het functioneren van het VBS dient nader vastgelegd 
te worden 

• Aandacht besteden aan zowel preventieve maatregelen als correctieve maatregelen ten aanzien van 
de te nemen acties 
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• Ageing: Algemeen:  
Draka dient ageing op te nemen als onderdeel van het PBZO en vast te leggen welke VBS-
elementen relevant zijn 

• Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation:  
Draka dient een aanvullende procedure op te stellen waarin het beleid m.b.t. veroudering, corrosie 
en CUI nader is vastgelegd. Aanbevolen wordt daarin ook het beleid m.b.t. het planmatig uitpakken 
van de isolatie op te nemen. 
Draka dient de interne controle op de technische staat en fit-for-purpose status van de TDI leidingen 
en de isolatie nader vast te leggen: de nu gehanteerde controleronde checklist geeft daarin 
onvoldoende inzicht. Tevens dienen de operators te worden geïnstrueerd over het (aangescherpte) 
doel van de checklist. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 


