Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Tremco illbruck Productie 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 16, 17 en 24 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Tremco Illbruck
Productie BV. Tijdens de inspecties controleerden de inspecteurs 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 24 november 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 voor een bedrijf is Tremco illbruck B.V.?
Tremco is een bedrijf dat producten voor afdichting, verlijming, vloerafwerking, waterdichting
en passieve brandwerendheid produceert.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Tremco de volgende onderdelen:
• De opvolging van de tekortkomingen uit 2014;
• De uitgangspunten voor de berekening van impact van de bedrijfsvoering op de omgeving
(QRA);
• De wijze waarop gevaren worden geïdentificeerd en beoordeeld;
• De wijze waarop het onderhoud van installaties binnen het bedrijf wordt uitgevoerd en hoe
dit is geborgd in procedures;
• De wijze waarop veiligheidsprestaties worden gemonitord
• Het uitvoeren van audits en de wijze waarop de directie het veiligheidsbeleid beoordeelt.
Resultaten
Wat was op orde?
• Het tijdig uitvoeren van audits was voldoende. Ook inhoudelijk bleken de audits in orde te
zijn.
• Een audit op basis van de machinerichtlijn leverde veel afwijkingen op, de meest risicovolle
zijn direct opgelost.
• Het bedrijf geeft trainingen aan personeel om het veiligheidsbewustzijn te vergroten;

Verbeterpunten (geen overtredingen)
• De identificatie van onderdelen van veiligheidskritische installaties dient verbeterd te
worden.
• De veiligheidsprestaties moeten duidelijker opgesteld worden voor het beter monitoren van
het veiligheidsbeheerssysteem;
• Leidingen dienen zodanig zijn vastgezet dat trillingen hieraan niet plaatsvinden
• Ex-apparatuur dient opgenomen te worden in het onderhoudsprogramma.
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 onmiddellijke dreiging en/of
onomkeerbaar risico op een zwaar ongeval aanwezig is, er is sprake van
ernstig gevaar.
Categorie 2: voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van
een ongeval aan de orde is, wel duidelijk voldoende maatregelen getroffen.
Categorie 3: Er is sprake van een zeer geringe dreiging van een ongeval.
Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 2.
Het inspectieteam constateerde dertien overtredingen in deze categorie. De overtredingen
betroffen:
• De identificatie en beoordeling van zware ongevallen is niet vastgelegd in het
veiligheidsbeheerssysteem;
• Vastgestelde risico reducerende maatregelen worden als verbetervoorstel afgehandeld;
• Een planning voor de herbeoordeling van de veiligheidsstudies ontbreekt;
• Een blootstellingsrisico met gevaarlijke stoffen is niet geïdentificeerd;
• De risico's van de gebruikte drijfgassen zijn met de toegepaste meetapparatuur niet te
reduceren;
• Actiepunten uit eerdere Brzo-inspecties zijn niet tijdig uitgevoerd;
• De directiebeoordeling voldoet niet aan de eisen die daarvoor zijn gesteld;
• Er zijn onvoldoende prestatie-indicatoren vastgesteld om het veiligheidsbeleid te monitoren;
• Er zijn geen procedures waarin de strategie voor het onderhoud is vastgelegd;
• Er is een afblaasinrichting afgekoppeld van de losinrichting voor brandbare gassen;
• Een volledige tekening van de riolering ont breekt en afstroomroutes zijn niet duidelijk;
• Een risicobeoordeling ten aanzien van het minimaal benodigd aantal BHV-ers is niet
volledig.
• Door het uitbesteden van het onderhoud van het gassysteem, ontbreekt op het bedrijf een
volledige installatietekening en het overzicht over het uitgevoerde onderhoud.
Overtredingen in categorie 3.
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in deze categorie. De overtreding betrof:
• Leidingen en mengvaten zijn niet voorzien van de juiste gevaarssymboliek.
• De opslag van de gevaarlijke stoffen in de twee kasten op het buiten terrein voldoet niet
van de voorschriften in de milieuvergunning.

Eindoordeel
Bij Tremco Illbruck Productie B.V. zijn dertien overtredingen aangetroffen. 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
overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft
het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn
verholpen.

