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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DSM Protective Materials
B.V. gelegen aan de Eisterweg 3 te Heerlen
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 vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Inleiding
Op 29 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf DSM Protective Materials B.V. (verder te noemen DPM).
De inspectie is, in verband met de verscherpende maatregelen van de Overheid in relatie met de COVID-19
uitbraak, enkel een administratieve inspectie waarbij middels een gezamenlijke teleconferentie diepgaandere
vragen zijn gesteld. De vragen hadden betrekking op de vooraf bestudeerde documenten. DPM heeft
middels het teleconferentie programma teams en webex de relevante documenten op de schermen gedeeld
zodat iedereen is meegenomen in het beantwoorden en/of toelichten van de nog openstaande vragen.
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is DPM?
DSM Protective Materials produceert een sterke vezel die gebruikt wordt voor toepassing in onder andere
medisch hechtmateriaal, netten voor de visserij en aquacultuur, touwen, hoogwaardige weefsels voor
snijbestendige handschoenen/kleding, kogelbestendige voertuigen en kogelbestendige kleding.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij DPM de volgende onderdelen:
- De invulling van de actie punten uit de vorige Brzo-inspectie;
- Opleidingen van personeel en contractors;
- De aanwezigheid en de geschiktheid van procedures voor de toezicht op de uitvoering adequaat te
kunnen uitvoeren;
- Hoe noodsituaties worden geïdentificeerd, beheerst en beschreven;
- Hoe de prestatie van de veiligheid wordt gemeten en beheerst;
- Hoe ongewone voorvallen worden onderzocht en hoe effectieve maatregelen worden getroffen;
- Hoe audits worden uitgevoerd en jaarlijks de veiligheid vanuit diverse perspectieven wordt
gereviewd en indien van toepassing verbeteringen of actiepunten worden voorgesteld en geborgd.
Resultaten
Wat was op orde?
- DPM heeft de punten van de vorige inspectie goed opgepakt;
- Opleidingen van personeel en contractors is goed geregeld;
- DPM heeft geschikte procedures voor het toezicht op de uitvoering;
- DPM heeft KPI’s voor het toezicht op de prestaties.
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Wat waren de verbeterpunten?
De volgende verbeterpunten zijn opgenomen:
- Zorg voor eenduidige functiebenamingen;
- Concretiseer de KPI voor vbs element i beter;
- De samenhang in de Mangement review voor vbs element iii dient duidelijker beschreven te worden
en indien nodig actiepunten voor verbeteringen worden opgenomen. Tevens moet duidelijk zijn of
het Pbzo nog voor VBS element iii passend is of moet worden aangepast naar aanleiding van de
review;
 Het beleidsdocument moet voor de voorbereiding op noodsituaties beschrijven hoe er aan
alle eisen uit de wet wordt voldaan;
 De manier waarop opleiden voor het beheersen van noodsituaties in zijn werk gaat, moet
beter beschreven worden;
- De procedure voor het uitwerken van noodsituaties moet beter worden gebruikt;
- De manier waarop noodsituaties geoefend worden moet beter op papier gezet worden;
 De manier van evalueren van noodsituaties moet beter beschreven worden;
- Tijdens de evaluatie van noodsituaties moet er meer aandacht zijn voor het evalueren van de
gebruikte procedures;
- Pas de procedure SHE 1107 aan naar aanleiding van de gewijzigde situatie (nu wordt gewerkt met
safestart).
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 van artikel 7 lid 6 van het Besluit risico’s
zware ongevallen 2015. Het betreft de matige invulling van de directiebeoordeling/management review door
DPM.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen
de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. 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+.

DSM Protective Materials B.V. 2020

Pagina 3 van 3

