
 

 

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij DSM Delft Permit 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 milieu-eisen 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 op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van 
deze Brzo-inspectie.   
 
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, arbeidsomstandigheden of milieu te maken 
hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.  
 
Inleiding 
 
Op 10 en 14 december 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf DSM Delft Permit B.V. te Delft. 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. 
Op 17 december 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze 
samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam. 
  
Wat doet het bedrijf DSM Delft Permit B.V.? 
DSM Delft Permit B.V. is de vergunninghouder van een bedrijventerrein van DSM in Delft. Op dit 
bedrijventerrein bevinden zich verschillende bedrijven die zich bezig houden met biotechnologische 
processen met bacteriën, gisten en/of schimmels. Het kan daarbij om productie gaan, zoals bij DSM Food 
Specialties B.V., DSM Sinochem Pharmaceuticals Nederland B.V en Bioprocess Pilot Facilitiy B.V. Het kan 
daarnaast ook om research and Development gaan, zoals bij DSM Food Specialties B.V. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Tijdens de inspectie hebben de inspecteur zich vooral gericht op de ZOR-f fabriek, een fabriek waar 
antibiotica worden gemaakt. De ZOR-f fabriek maakt onderdeel uit van het bedrijf DSM Sinochem 
Pharmaceuticals B.V. 
 
De inspecteurs controleerden de volgende onderwerpen:  

 Zijn de bevindingen naar aanleiding van de inspectie van vorig jaar adequaat opgepakt en uitgezet 
binnen de organisatie. 

 Het veiligheidssysteem van het bedrijfsterrein van DSM in Delft is vastgelegd in een beleidsdocument, 
het Pbzo-document (Pbzo = Preventiebeleid zware ongevallen). Het inspectieteam beoordeelde dit 
document op juistheid en volledigheid.  

 Aan de hand van het Pbzo-document, procedures en werkinstructies is gekeken naar verschillende 
onderdelen van het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS): de identificatie en beoordeling van de gevaren 
van zware ongevallen, de controle op de exploitatie en de planning voor noodsituaties. 

 De ZOR-f fabriek: de risico’s, de bijbehorende beheersmaatregelen en het onderhoud van de installaties. 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde 

 Alle openstaande acties, die volgden uit de inspectie van 2014 zijn opgepakt en waar nodig 
afgehandeld. 

 Aan de hand van presentaties en achterliggende documenten heeft het bedrijf aangetoond, dat men 
inzicht heeft in de technische risico's en de veiligheidsrisico's van de ZOR-f fabriek. 
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 Verschillende veiligheidsmaatregelen van de ZOR-f fabriek zijn nagelopen. Deze zijn aanwezig en 
worden periodiek geïnspecteerd en onderhouden. 

 Het bedrijfsnoodplan en de voorbereiding voor noodsituaties waren op orde.  
 
Verbeterpunten  

 Mede door de invoering van het nieuwe Brzo 2015, dient het Pbzo-document aangepast te worden. 

 Over de periode van uitvoeren van interne audits op het bedrijfsnoodplan bestaat onduidelijkheid.  

 Het inspectie- en onderhoudssysteem met betrekking tot de noodverlichtingen kan mogelijk verbeterd 
worden. 

 
Overtredingen 
Tijdens de inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de 
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 
 

 
 
 
 
 
 
  


