
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Selko B.V., Jellinghausstraat 24 
te Tilburg 
 
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 19 februari 2019 heeft een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden door inspecteurs van Inspectie SZW, 
het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio bij het bedrijf Selko B.V. (verder te noemen Selko). Vervolgens 
heeft op 19 maart 2019 een periodieke inspectie plaatsgevonden bij dit bedrijf. De resultaten zijn in kaart gebracht 
en op 2 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Selko? 
Selko maakt toevoegingen (additieven) voor diervoeders. De additieven zorgen voor een hogere kwaliteit van 
diervoer, waardoor het gebruik van bijvoorbeeld antibiotica in de dierenindustrie verminderd kan worden. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Selko de volgende onderdelen: 
- Onaangekondigde inspectie met rondgang op/door het bedrijf. 
- Status van de acties uit de Brzo inspectie 2018. 
- Het faalmechanisme vermoeiing (fatique). 
- De passieve brandbeveiliging. 
- Drukapparatuur dat voorheen onder de zorgplicht viel. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De acties naar aanleiding van de bevindingen van de Brzo-inspecties 2018 zijn aantoonbaar opgepakt. 
- Veroudering (ageing) is vastgelegd in het beleid. 
- Kritische apparatuur voor de geïnspecteerde onderwerpen is opgenomen in het 
onderhoudsmanagementsysteem. 
- Alle op de inrichting aanwezige drukapparatuur is geïnventariseerd en geëvalueerd. 
- Mechanische vermoeiing als gevolg van trillingen is op een juiste manier geïnventariseerd en daar is een 
geschikte inspectiemethodiek voor opgesteld. De inspecties worden ook aantoonbaar uitgevoerd en eventuele 
acties die hieruit voortkomen worden aantoonbaar opgepakt. 
 
Resultaten onaangekondigde inspectie 2018 en hercontrole 2018 

 
Tijdens de onaangekondigde inspectie van 11 juli 2018 is o.a. gekeken naar de stoffenlijst, de orde en netheid op 
het terrein, de voortgang van de acties uit de periodieke inspectie eerder dat jaar zoals de aanwezigheid van 
voldoende absorptiekorrels en de veiligheidsrondes. Hierbij zijn geen verbeteracties of overtredingen 
geconstateerd. 
 
De overtreding die tijdens de inspectie van 2018 is geconstateerd op het onderhoud van twee belangrijke 
risicoreducerende LOD's is opgeheven. Zowel de niveaumeter in de calamiteitenbak van de laad- en losplaats, als 
de beveiligingsloop voor de temperatuur in de reactoren zijn nu op een juiste manier in het 
onderhoudsmanagementsysteem opgenomen en worden op de juiste manier en tijdig onderhouden.  



Daarnaast is de overtreding uit 2018 ten aanzien van niet juiste veiligheids- en gezondheidssignalering op 
leidingen en tanks door Selko adequaat opgepakt en zijn alle leidingen en opslagtanks nu voorzien van de juiste 
signaleringen.  
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Het overzicht van locaties of installaties waar passieve brandbeveiliging is toegepast dient te worden aangevuld. 
- De controlepunten van passieve brandbeveiliging door de eigen onderhoudsdienst dient beter te worden 
vastgelegd. 
- De pompruimte van de sprinklerinstallatie dient te worden beoordeeld of nadere bouwkundige en/of technische 
maatregelen noodzakelijk zijn. 
- De brandwerende scheiding (deur en slot) van het laboratorium moet worden afgewerkt. 
- De afkeurcriteria van de trillingsmetingen zijn gebaseerd op het advies van de contractor, maar moeten nog in het 
eigen systeem vastgelegd worden.  
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


