Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Stichting Vergunning
Moleneind, Kloosterstraat 6 te Oss
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven,
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 29 september, 17 en 20 oktober 2016, close out 14 november 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie
SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Stichting Vergunning Moleneind (verder te
noemen SVM). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is SVM?
SVM is een stichting die de bedrijven Aspen en MSD vertegenwoordigt. Bij het geïnspecteerde onderdeel, Aspen
Oss B.V., worden (bio)chemische ingrediënten gemaakt voor de farmaceutische industrie.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij SVM de volgende onderdelen:
De inspectie is uitgevoerd bij Aspen omdat hier de BRZO-activiteiten plaatsvinden. Het bedrijf MSD is niet
geïnspecteerd.
Tijdens de inspectie zijn de onderstaande onderwerpen aan bod gekomen:
- VBS element i (de organisatie en het personeel): Hierbij is vooral gekeken naar de opleidingen die het personeel
krijgt en of de taken en verantwoordelijkheden van verschillende functies goed zijn vastgelegd voor wat betreft het
beheersen van zware ongevallen.
- VBS element iii (de controle op de exploitatie): Hierbij is gecontroleerd of men op de werkvloer ook werkt zoals in
de procedures beschreven staat.
- VBS element v (de planning voor noodsituaties): Het bedrijfsnoodplan is besproken, de oefenschema's van de
noodorganisatie zijn bekeken en gecontroleerd is of iedere functionaris van de noodorganisatie weet wat zijn of
haar rol is.
- VBS element vii (controle en analyse): Hierbij is de directiebeoordeling over het functioneren van het
veiligheidsbeheerssysteem en het preventiebeleid voor zware ongevallen met het management besproken.
Daarnaast is bekeken hoe de interne audits georganiseerd en uitgevoerd worden. Ook de opvolging hiervan is
beoordeeld.
- Scenario: Er zijn een aantal scenario's besproken en de beschreven maatregelen om deze scenario's te
voorkomen zijn in de fabriek gecontroleerd.
Resultaten
Wat was op orde?
VBS i was goed op orde.
Alle noodzakelijke documenten waren aanwezig en goed beschreven. Opleidingen en taken en
verantwoordelijkheden zijn goed vastgelegd.
VBS iii was redelijk op orde.
Op het moment van de inspectie was een pilot aan de gang voor het uitvoeren van stopgebonden
onderhoudswerkzaamheden. De organisatie hiervan was grotendeels in orde.
Ook de opvolging van storingen en de navolgbaarheid daarvan was in orde.

VBS v was redelijk op orde.
Er is een bedrijfsnoodplan aanwezig, er wordt geoefend en de functionarissen van de noodorganisatie weten wat
hun taken zijn.
VBS vii was goed op orde.
Het oordeel in de directiebeoordeling over functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem en het PBZO en de
bijsturing hiervan vindt afgewogen plaats volgens de procedures en is ook duidelijk terug te vinden in de
beoordeling.
Audits worden uitgevoerd zoals beschreven in de procedures en de resultaten worden gerapporteerd volgens een
vastgestelde structuur.
De scenario's zijn goed onderbouwd. Ze geven inzicht in mogelijke zware ongevallen, omstandigheden waarin
deze zich kunnen voordoen, voorvallen die bij het op gang brengen een rol spelen en maatregelen om deze te
voorkomen of gevolgen te beperken. De genoemde apparatuur in de beoordeelde scenario's is aanwezig en als
veiligheidskritisch gekenmerkt. Goed onderhoud is geborgd en wordt uitgevoerd.
Wat waren de verbeterpunten?
VBS i:
In de praktijk worden de digitale werkinstructies nog niet overal gebruikt.
VBS iii:
De verantwoordelijke functie voor de prioritering van storingen is momenteel nog niet duidelijk vastgelegd. In het
project dat het bedrijf is gestart omtrent de veiligheidskritische componenten zal dit meegenomen worden.
Het gebruik en invullen van formulieren die gebruikt worden bij uitvoering van onderhoudswerkzaamheden behoeft
aandacht.
VBS v:
De meldkamer speelt een essentiële rol in het opstarten van de noodorganisatie. Op het gebied van alarmeren,
verwerken van de alarmering en het systematisch beoefenen moet het e.e.a. worden aangepast. De
tekortkomingen zijn als een overtreding opgenomen.
VBS vii:
Tijdige opvolging van acties uit de directiebeoordeling vraagt aandacht.
Scenario's:
Eén scenario bevat onduidelijkheden waardoor heroverweging gewenst is. Werkinstructies voor het ingrijpen bij
alarmen moeten nog beter worden geborgd in het opleidingstraject.
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 één overtreding in categorie 3:
De meldkamer is verantwoordelijk voor de alarmering van de bedrijfsnoodorganisatie (en opschaling richting de
overheidshulpverleningsdiensten) van zowel Stichting Vergunning Moleneind (SVM) als Stichting Vergunning De
Geer (SVG). Tijdens de inspectie is geconstateerd dat een aantal handelingen die de meldkamer tijdens een
incident moet uitvoeren, in de voorbereidende fase verbeterd moeten worden. Op 17 november 2016 heeft Aspen
Oss B.V. in een brief aangetoond dat de overtreding is opgeheven.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf heeft deze inmiddels
ongedaan gemaakt. 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+.

