
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Aspen Oss B.V. -  locatie de Geer, 
Veersemeer 4 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 7 en 14 april 2020 periodieke inspectie controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag 
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Aspen Oss B.V. -  locatie de Geer (verder te noemen Aspen). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 30 april 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Aspen? 
Aspen houdt zich op deze locatie bezig met de chemische productie van actieve stoffen voor de farmaceutische 
industrie. Hierbij worden gevaarlijke stoffen gebruikt, opgeslagen en hergebruikt. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was een Brzo-
inspectie ter plaatse bij het bedrijf niet mogelijk.  
Hierdoor is de uitvoering van de inspectie op de volgende manier aangepast: 
- De inspectie is op afstand uitgevoerd door middel van videobellen; 
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen; 
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Aspen toegezonden documentatie;  
- De inspectie en de rapportage is voornamelijk gericht op “gedocumenteerdheid” en “geschiktheid”;  
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaatsgevonden.  
 
De inspecteurs controleerden bij Aspen de volgende onderdelen: 
- Heeft Aspen actiepunten die in de rapportage van 2019 zijn vermeld goed opgevolgd (PDCA cyclus)?; 
- Is het preventiebeleid zware ongevallen duidelijk opgeschreven en passend voor de gevaren van zware 
ongevallen bij het bedrijf (Pbzo document)?; 
- Heeft Aspen de manier waarop de gevaren van zware ongevallen worden geïdentificeerd en beoordeeld op een 
juiste manier opgeschreven en zijn de beschreven methodieken voor risicoanalyses passend (VBS element ii)?; 
- Wordt bij wijzigingen op een juiste manier gehandeld en ligt dit goed vast (VBS element iv)? 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Aspen heeft de actiepunten voortkomend uit de inspectie van 2019 voldoende en navolgbaar opgepakt en 
uitgevoerd; 
- In het Pbzo document zijn de algemene doelstellingen van het veiligheidsbeleid goed en op basis van de risico's 
en activiteiten vastgelegd; 
- Er is een adequaat en actueel Pbzo document aanwezig, met daarin een goede beschrijving van het 
veiligheidsbeheerssysteem; 
- De directie neemt verantwoordelijkheid voor het preventiebeleid; 
- De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het preventiebeleid is via de lijn tot op de werkvloer belegd; 
- Aspen heeft diverse procedures voor de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen binnen 
de verschillende levensfasen van de installatie. Deze zijn geschikt voor de aard en complexiteit van de processen 
bij het bedrijf; 



- In de procedures zijn heldere criteria vastgelegd om te kunnen bepalen welke veiligheidsstudie in welke situatie 
moet worden gebruikt; 
- In de procedure is vastgelegd dat periodiek een herbeoordeling van de gevaren en risico’s op zware ongevallen 
plaats moet vinden; 
- De criteria die worden toegepast bij de vaststelling van de risico’s van zware ongevallen zijn helder en eenduidig 
beschreven in het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS);  
- De vastgestelde risicomatrix biedt voldoende inzicht in welk risiconiveau Aspen een scenario accepteert en is 
duidelijk welke maatregelen genomen moeten worden in geval van hogere restrisico's; 
- De procedure die gehanteerd wordt voor de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen is navolgbaar, volledig 
en passend. De processtappen zijn er duidelijk in beschreven; 
- Tijdens de inspectie is aangetoond dat deze processtappen ook daadwerkelijk worden gevolgd. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- De manier waarop de gevaren van bepaalde risicovolle batchprocessen worden geïdentificeerd en beoordeeld 
moet beter worden gemotiveerd; 
- Het handelen in geval van lagere restrisico’s is minder goed vastgelegd. Dit was door Aspen ook al geconstateerd 
en opgepakt; 
- In het veiligheidsmanagementsysteem is de strategie om te bepalen welke soort maatregelen genomen moeten 
worden om procesinstallaties te beveiligen op verschillende manieren beschreven; 
- De taken die volgen uit wijzigingen worden nog niet altijd binnen de vooraf vastgestelde termijn uitgevoerd. Een 
verbetertraject hiervoor is inmiddels ingezet. 
 
Onaangekondigde inspectie 2019 
Op 15 juli 2019 heeft een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden bij het bedrijf. Hierbij is een laad- en 
losplaats bezocht en in de fabriek een werkvergunning gecontroleerd. De geïnterviewde personen waren goed op 
de hoogte van de uit te voeren werkzaamheden. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 
 
Opvolging overtredingen inspectie 2019 
Tijdens de periodieke Brzo inspectie in 2019 is een tweetal overtredingen geconstateerd. Het betrof overtredingen 
op het gebied van passieve brandbeveiliging en interne audits. Voor beide overtredingen is tijdens nacontroles 
geconstateerd dat Aspen deze voldoende heeft opgepakt. De overtredingen zijn dus opgeheven. 
 
Maatregelen vanwege uitbraak coronavirus: 
Vanwege de uitbraak van het coronavirus is bij Aspen nagevraagd welke maatregelen zij getroffen hebben om een 
veilige bedrijfsvoering te garanderen. Voor zover het inspectieteam dit heeft kunnen beoordelen op afstand, heeft 
Aspen hiertoe passende maatregelen getroffen. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 


