Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Akzo Nobel Functional
Chemicals B.V., CMC fabriek te Westervoortsedijk 73, Arnhem
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 vijfjaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding
Op 28 en 30 juni 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Akzo Nobel Functional Chemicals B.V., CMC fabriek (verder te noemen Akzo
CMC). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 30 juni 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Akzo CMC?
In het CMC-productiebedrijf van Akzo CMC worden cellulosederivaten (verdikkingsmiddelen) gemaakt,
waaronder het belangrijkste product CMC. CMC is een veelzijdig product en wordt gebruikt in wasmiddelen,
lijmen, voedingsmiddelen, mijnbouw, olie-industrie en de farmacie. Er worden op het bedrijfsterrein
gevaarlijke stoffen opgeslagen in tanks.

Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Akzo CMC de volgende onderdelen:
- de opvolging van voorgaande inspecties;
- de organisatie en het personeel;
- de controle op de exploitatie;
- werkvergunningen en feitelijke werkzaamheden.

Resultaten
Wat was op orde?
Opvolging van voorgaande inspecties
- Akzo CMC heeft de actiepunten uit de Brzo inspectie van 2015 opgepakt en aangepast. De plannen voor
het aanbrengen van voorzieningen met betrekking tot het verbeteren van de veiligheid zijn uitgevoerd.
Verder is het onderhoud door het bedrijf verlegd van reactief naar preventief.
De organisatie en het personeel
-Akzo CMC heeft vastgelegd hoe trainingen en opleidingen worden toegekend en geregistreerd. Dit wordt in
de praktijk ook uitgevoerd.
De controle op de exploitatie
- Akzo CMC heef inzicht in de risico’s en de beheersmaatregelen van de MCA opslagtank. In de praktijk zijn
een aantal beheersmaatregelen nagelopen. De beheersmaatregelen zijn aanwezig en worden onderhouden.
Werkvergunningen en feitelijke werkzaamheden
- Tijdens een onaangekondigde inspectie is een “ hoog risico werkvergunning” bekeken. Op de
werkvergunning waren de maatregelen, die in de bijbehorende taak- en risicoanalyse (TRA) zijn genoemd,
vermeld. In de praktijk bleek dat deze maatregelen ook waren genomen.
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Wat waren de verbeterpunten?
De organisatie en personeel
- Akzo CMC moet de afdeling Marketing & Sales en de afdeling R&D nog volledig opnemen in de opleiding
en trainingsmatrix.
De controle op de exploitatie
- Akzo CMC geeft aan de voorkeur te hebben voor een andere technische uitvoering van de
overvulbeveiliging van de MCA opslag tank en gaat bekijken of dit nog verbeterd kan worden;
- Akzo CMC moet voor zichzelf nagaan of het uiteinde van de afvoerpijp van de scrubber moet worden
voorzien van een afscherming ter voorkoming van vervuiling.
Werkvergunningen en feitelijke werkzaamheden.
- Tijdens de rondgang zijn enkele aandachtspunten geconstateerd. Deze aandachtspunten moeten worden
verbeterd. De aandachtspunten betreffen onder andere: opslag gevaarlijke stoffen in emballage,
afscherming van oogdouches en de signalering bij een nooddeur.
- De werkvergunningen moeten worden verbeterd op enkele punten zodat blijkt dat genomen maatregelen
de veiligheid verbeteren.

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