Samenvatting
Brzo-inspectierapport bij Akzo Nobel Functional Chemicals 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 milieueisen 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 2 en 3 juni 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Akzo Nobel Functional Chemicals B.V., CMC
fabriek te Arnhem. De inspecteurs controleerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van
veiligheid. Ze brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan
schort. Op 3 juni 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze
samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie en het eindoordeel van het
inspectieteam.
Wat voor bedrijf is Akzo Nobel
In het CMC-productiebedrijf van Akzo Nobel Functional Chemicals BV (verder Akzo Nobel) 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 opvolging van voorgaande inspecties;
- de uitvoering van veiligheidsstudies;
- de bedrijfshulpverlening.
Resultaten
Wat was op orde
Opvolging van voorgaande inspecties
- Akzo Nobel heeft aandacht geschonken aan de actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2014. Akzo Nobel
heeft de bevinding over de het treffen van maatregelen voor de planning van noodsituaties en het bespreken
van de aanwezigheid van een stoffenlijst opgevolgd.
Uitvoering van veiligheidsstudies
- Akzo Nobel heeft een nieuwe risicomatrix gepresenteerd die door Akzo Nobel-worldwide gebruikt moet
worden. Met de nieuwe risicomatrix worden de risico’s zwaarder beoordeeld waardoor het veiligheidsniveau
zal toenemen.
- Akzo Nobel heeft de identificatie van gevaren en de beoordeling van de risico's vastgelegd in een
procedure. Deze procedure is duidelijk en navolgbaar.
Bedrijfshulpverlening
- In het interne noodplan zijn de noodsituaties beschreven.
- Flet aantal bedrijfshulpverleners (BFIV-ers) is voldoende voor de geïdentificeerde noodscenario's.
- In het noodplan is vastgelegd welke opleidingen de BFIV-ers nodig hebben.
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- Akzo Nobel oefent de noodorganisatie;
Verbeterpunten
Opvolging van voorgaande inspecties
- Akzo Nobel moet de projectplanning voor realisatie van veiligheidsmaatregelen verbeteren. Het tijdspad
van studie tot realisatie is erg lang.
Bedrijfshulpverlening
- In de procedure voor de identificatie van gevaren en risico's zijn de werkwijze en voorwaarden voor de
systematische identificatie van noodsituaties onvoldoende vastgelegd.
- Van de noodscenario's in het noodplan zijn verschillende versies aanwezig. Hierdoor kan verwarring
ontstaan tijdens een noodsituatie.
- Akzo Nobel heeft geen vast gelegd oefenplan waarin wordt bepaald welke scenario’s wanneer worden
beoefend, welke functionarissen er worden geoefend en wat de oefendoelen zijn. Akzo Nobel evalueert aan
het einde van een jaar niet of er opvallende zaken zijn tijdens de oefeningen die input kunnen leveren voor
aanpassing of bijsturing van de noodorganisatie..
- Tijdens de inspectie is een oefening uitgevoerd van de noodorganisatie.
Eindoordeel
Tijdens de inspectie hebben de inspecteurs geen overtredingen geconstateerd. Wel zijn er verbeterpunten
geconstateerd. De inspecteurs verwachten dat het bedrijf deze verbeterpunten oppakt. Er zijn ook
onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over
doen.

Akzo Nobel Functional Chemicals B.V., CMC fabriek 2015

Pagina 3 van 13

