Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Katwijk Chemie B.V. te
Steenbakkerstraat 25, Katwijk zh
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 15 en 17 oktober 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio
het bedrijf Katwijk Chemie B.V. (verder te noemen Katwijk Chemie). De resultaten zijn in kaart gebracht en
op 13 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Katwijk Chemie?
Katwijk Chemie is een bedrijf waar grondstoffen worden bereid voor de productie van medicijnen. Hiervoor
worden verschillende gevaarlijke stoffen gebruikt.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Katwijk Chemie de volgende onderdelen:
Opvolging acties inspectie:
• De opvolging van aandachtspunten die bij de Brzo-inspectie in 2018 aan het licht kwamen.
Visuele inspectie:
• Terreinronde, tankenpark, productiehal en opslagloodsen gevaarlijke stoffen.
VBS element i (De organisatie en het personeel):
• Taken en verantwoordelijkheden;
• Opleiding en training;
• Communicatie.
VBS element iii (De controle op de exploitatie):
• Inspectie en Onderhoud.
Veroudering apparatuur:
• Mechanische vermoeiing;
• Passieve brandbeveiliging.
Resultaten
Wat was op orde?
• Voor de opvolging van acties van de Brzo-inspectie van 2018 is de PDCA cirkel gesloten.
• Het bedrijf maakt een nette en ordelijke indruk.
• Er zijn functie-eisen vastgesteld voor operators en derden.
• Voor nieuwe medewerkers is voorzien in een inwerkprogramma.
• De minimale bezetting voor avond- en nachtploeg is vastgelegd en voor leidinggevenden is voorzien
in een vervangingsregeling.
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Jaarlijks worden veiligheidstrainingen gegeven.
In de productie instructies wordt veiligheidsinformatie verstrekt over de gevaarlijke stoffen die
worden gebruikt.
Het VBS handboek is digitaal beschikbaar voor de werkvloer.
Er zijn diverse overleggen waarin veiligheidsonderwerpen worden besproken.
Voor het VBS element personeel en organisatie is voorzien in de beoordeling van
veiligheidsprestaties.
Steekproefsgewijs is vastgesteld dat veiligheid gerelateerde onderdelen en apparatuur periodiek
wordt geïnspecteerd en gecontroleerd.

Wat waren de verbeterpunten?
Katwijk Chemie moet:
• In het noodplan vastleggen hoe te handelen indien gebruik moet wordt gemaakt van de alternatieve
verzamelplaats.
• Productslangen niet aan leidingen met bekabeling ophangen om kabelbreuk te voorkomen.
• Functiebeschrijvingen meer actief betrekken bij functioneringsgesprekken.
• Het organogram aanpassen ten aanzien van vervangingsregeling leidinggevenden.
• Een opleidingsmatrix opstellen voor de medewerkers op functieniveau.
• Voorzien in specifieke training van de gevaren en risico’s van processen en de
gevaareigenschappen van gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt.
• Criteria vastleggen ten aanzien van de afronding van het inwerkprogramma.
• In de productie instructies vastleggen wanneer er procesgevaren kunnen ontstaan en welke acties
en/of maatregelen er dan moeten worden getroffen.
• Veiligheidsinformatie meer toegankelijk maken voor operators.
• Toegepaste passieve brandbeveiliging beter inspecteren en onderhouden.
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 2 overtredingen in categorie 3:
• Voor productpompen is onvoldoende voorzien in het beheer en de controle op mechanische
vermoeiing.
• Er is onvoldoende aangetoond dat alle maatregelen zijn getroffen om een loodsbrand te voorkomen.
Er wordt niet voldaan aan voorschrift 9.1.2 van de omgevingsvergunning.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen 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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