Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij IKO B.V. te Wielewaalweg 1,
Klundert
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 8 juni 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf IKO B.V.
(verder te noemen IKO). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 juni 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is IKO?
IKO is een bedrijf dat isolatieproducten ontwikkelt, produceert en distribueert op basis van PIR (Polyisocyanuraat).
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij IKO de volgende onderdelen:
Heeft het bedrijf de acties naar aanleiding van de voorgaande Brzo-inspectie aantoonbaar en juist opgevolgd?
Zorgt het bedrijf ervoor dat niet-standaard werkzaamheden met een verhoogd risico veilig kunnen en worden
uitgevoerd?
Hoe hanteert het bedrijf veranderingen in het productieproces en de bedrijfsvoering? Houdt men daarbij rekening
met de veiligheid en het milieu? Bepaalt het bedrijf of extra maatregelen nodig zijn en treft het deze ook?
Heeft het bedrijf de juiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om tankwagens met pentaan op
een veilige wijze te lossen?
Resultaten
Wat was op orde?
IKO voert acties naar aanleiding van eerder inspecties gestructureerd en aantoonbaar uit.
Overtredingen zijn voortvarend opgeheven.
IKO heeft een goed beschreven werkvergunningensysteem afgestemd op de situatie binnen het bedrijf. Met het
aanwezige werkvergunningensysteem is het mogelijk om de te treffen veiligheidsmaatregelen bij niet-standaard
werkzaamheden met verhoogde risico's te bepalen, te laten treffen en te controleren.
IKO heeft op een inzichtelijke en volledige wijze beschreven hoe het omgaat met de verschillende soorten
wijzigingen binnen het bedrijf.
IKO past de beschreven werkwijze rondom veranderingen goed toe in de praktijk.
Wat waren de verbeterpunten?
IKO past de beschreven werkwijze rondom werkvergunningen aantoonbaar toe maar moet wel ervoor zorgen dat
altijd de eigen (beschreven en geschikte) criteria worden gevolgd. In een enkel geval blijkt dat niet het geval te
zijn.
De incidentscenario's 1 en 2 uit de brandweerrapportage (hebben betrekking op het lossen van een tankwagen
met pentaan) moeten nog verder gecompleteerd worden met de mogelijke kans- en effect-beperkende
maatregelen.
Bij het oefenen van de incidentscenario's 1 en 2 moet er zeker ook aandacht zijn voor het gebruik van de mobiele
50 liter schuimkarren.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

