Samenvatting Brzo-inspectie Quaker Chemical B.V.
Industrieweg 7 te Uithoorn
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 Brzoinspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en 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 6 en 7 december 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo,
de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Quaker Chemical B.V. (verder te
noemen Quaker). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 december 2016 bekend gemaakt aan
het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Quaker?
Quaker is een bedrijf dat smeer-, wals-, pers- en snijoliën maakt voor de metaalverwerkende
industrie. Het gaat hierbij onder andere om hoogovenbedrijven, automobiel- en motorenfabrieken.
De grondstoffen die worden gebruikt zijn verschillende soorten minerale en plantaardige oliën, die
worden gemengd met verschillende (gevaarlijke) hulpstoffen.
Wat controleerden de inspecteurs?
Quaker is onlangs Brzo-plichtig geworden. Deze inspectie was de eerste vanuit deze wetgeving voor
het bedrijf; een zogenaamde initiële inspectie. Tijdens zo'n inspectie wordt op hoofdlijnen
gecontroleerd of het bedrijf haar risico's voldoende beheerst. Er wordt gecontroleerd of het bedrijf
beschikt over een preventiebeleid voor het voorkomen van zware ongevallen en of de procedures
voor het veilig werken en met gevaarlijke stoffen goed zijn beschreven. Van het
veiligheidsbeheerssysteem is gecontroleerd of alle zeven verplichte onderdelen (elementen) volledig
zijn beschreven en of ze geschikt zijn.
Resultaten
Wat was op orde?
Quaker heeft een preventiebeleid zware ongevallen opgesteld. In dit document is beschreven wat de
grootste gevaren zijn van de gevaarlijke stoffen die het bedrijf gebruikt. Daarnaast is hier in algemene
zin beschreven hoe het bedrijf de risico’s hiervan beheerst. De procedures en werkinstructies die
uitvoering geven aan dit beleid zijn in beginsel opgesteld.
 Voor eigen personeel zijn functie-omschrijvingen vastgelegd waarin ook veiligheidsaspecten zijn
opgenomen
 Er worden periodiek veiligheidsrondes gelopen over het terrein in wisselende teams
 Voor noodsituaties beschikt Quaker over een opgeleide en geoefende noodorganisatie
 Er is een geschikte procedure voor het uitvoeren van interne audits
 Quaker heeft tijdens de inspectie laten zien ook de komende periode verder te willen werken aan
het verbeteren van het veiligheidsbeheerssysteem.
Wat waren de verbeterpunten?

Nog niet alle zeven elementen van het veiligheidsbeheerssysteem zijn in voldoende detail uitgewerkt.
Een aantal procedures en werkinstructies is nog niet volledig. Ook zijn meerdere procedures niet
geschikt voor het doel waarvoor ze zijn opgesteld.
Dit betekent niet vanzelfsprekend dat er onveilig wordt gehandeld door Quaker. Door de
onvolledigheid van de documenten kon het bedrijf echter niet aantonen dat een goede beheersing
van de risico’s altijd wordt gegarandeerd.
 Voor het opleiden en trainen van personeel dat betrokken is bij het voorkomen van zware
ongevallen is nog geen beleid opgesteld
 Quaker heeft nog geen volledig overzicht van de gevaren en nog niet voor alle gevaren is
beoordeeld of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
 Voor de bedrijfshulpverleners is nog geen passende risico-inventarisatie uitgevoerd
 Er is nog geen toereikende procedure voor het opstellen van (werk)instructies
 Voor het uitvoeren van niet-standaard werkzaamheden is nog geen geschikte procedure
 Er is nog onvoldoende zicht op de wijze van onderhoud van veiligheidskritische instrumenten en
installatie-onderdelen
 Explosiegevaar rond acculaadstation wordt niet voldoende beheerst
 De procedure voor het veilig doorvoeren van wijzigingen is niet geschikt voor het doel
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 drie overtredingen in categorie 2:
 Quaker is niet aantoonbaar bekend met alle gevaren en bijbehorende risico's van het werken met
gevaarlijke stoffen. Een geschikte procedure ontbreekt hiervoor. Hierdoor zijn mogelijk niet alle
noodzakelijke maatregelen getroffen om een zwaar ongeval te voorkomen.
 Quaker is niet aantoonbaar bekend met alle gevaren en bijbehorende risico's waaraan leden van
de BHV-organisatie mogelijkerwijs kunnen worden blootgesteld. Er zijn geen passende maatreglen
getroffen om de bedrijfshulpverleners te beschermen tegen de repressieve gevaren.
 In de gebieden waar explosiegevaar heerst worden niet de juiste maatregelen getroffen.
Het inspectieteam constateerde vier overtredingen in categorie 3:
 De gevaren van niet-standaard werkzaamheden worden niet juist geïdentificeerd en beoordeeld.
 Quaker beschikt niet over een geschikte procedure voor het houden van toezicht op een veilige
uitvoering van de werkzaamheden. Ook voor onderhoud van de voor veiligheid relevante
installatiedelen is geen passende procedure beschikbaar.
 Bij het doorvoeren van wijzigingen worden de gevaren mogelijk niet juist beoordeeld. Er is geen
geschikte procedure beschikbaar.
 Er is geen passende procedure voor het houden van toezicht op de eigen veiligheidsprestaties. De
procedure omvat niet het gehele veiligheidsbeheerssysteem.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zeven overtredingen 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.
Het inspectieteam is van oordeel dat Quaker zich de filosofie van de Brzo-wetgeving voorafgaand aan
deze inspectie meer eigen had gemaakt. Tijdens en na de inspectie heeft de directie echter duidelijk
laten blijken hier de komende periode alle noodzakelijke aandacht aan te geven.
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+.

