Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DSM Coating Resins B.V.,
Sluisweg 12 te Waalwijk
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 16 en 17 juni 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf DSM Coating Resins B.V. (verder te noemen DSM). De resultaten zijn in kaart gebracht
en op 26 juni 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is DSM?
DSM produceert hoogwaardige harsen voor een breed scala aan coatings.
Opvolging overtredingen 2019
Tijdens de Brzo-inspectie van 2019 zijn vier overtredingen geconstateerd. De handhaving hiervan is opgepakt door
de betreffende overheidsinstanties.
De inspectie I-SZW heeft vastgesteld dat overtreding O-01 is opgeheven.
OMWB heeft geconstateerd dat:
- Overtreding O-02 is nog niet volledige opgeheven, omdat de termijn voor enkele herstelacties nog niet is
verstreken. De uitvoering van het plan van aanpak ligt op schema.
- Overtreding O-04 is opgeheven.
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft vastgesteld dat overtreding O-03 nog niet verholpen was.
Vervolgens is de last onder dwangsom geïnd. Er moet opnieuw een hercontrole worden uitgevoerd om te
constateren of de overtreding nu structureel verholpen is.
Reguliere inspectie 2020.
Op 16 en 17 juni 2020 voerden de inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
Veiligheidsregio een reguliere inspectie uit bij het bedrijf DSM Coating Resins B.V. (verder te noemen DSM).
Vanwege de Corona-crisis is de inspectie grotendeels uitgevoerd door videobijeenkomsten. Eén dagdeel is
gebruikt om op locatie een rondgang te maken en werkwijzen en voorzieningen te verifiëren.
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 juni 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Deze crisis veroorzaakte een tekort aan desinfecterende handgel. DSM is, op verzoek van de overheid, deze
handgel gaan produceren. Zij heeft daarvoor toestemming gevraagd en gekregen van de vergunningverlenende
instantie.
Omdat het hier gaat om een wijziging in het productieproces, heeft DSM hierop een MOC uitgevoerd. Deze is door
het inspectieteam beoordeeld in week 17 van 2020.

Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij DSM de volgende onderdelen:
- welke gevolgen de coronacrisis heeft gehad voor de veilige bedrijfsvoering.
- of DSM de risico's van het produceren van handgel goed heeft beoordeeld.
- of de actiepunten vanuit de inspecties in 2019 zijn opgevolgd?
- of het personeel voldoende is opgeleid en getraind, zodat het veiligheidsbewustzijn hoog genoeg is om veilig te
kunnen werken met gevaarlijke stoffen?
- of het bedrijf goede procedures en instructies voor de veilige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden heeft
en of worden deze toegepast?
- of DSM systematisch haar veiligheidsprestaties beoordeelt?
Resultaten
Wat was op orde?
- Tijdens de coronacrisis is de personele bezetting (productie, BHV en managementteam) geborgd gebleven.
Als dit niet het geval zou zijn geweest, is het beleid erop gericht om de productie te beëindigen.
- DSM heeft de gevaren van het produceren van een nieuw product (handgel) systematisch beoordeeld met
toepassing van Management Of Change (MOC);
- De actiepunten uit 2019 zijn afgerond.
- DSM onderkent de noodzaak van opleiding en instructie van het personeel (ook van derden).
- Het veiligheidsbewustzijn wordt gestimuleerd. Er wordt lering getrokken uit “observaties” en
verbetermaatregelen worden uitgevoerd.
- Het management meet de prestaties van het personeelsbeleid en stuurt zo nodig bij.
- Het werkvergunningenproces is helder en volledig beschreven in de bijhorende procedures en instructies.
- Het werkvergunningenprogramma en de bijhorende werkinstructies zorgen voor een inzichtelijke en
herleidbare relatie tussen de gevaren en de veiligheidsmaatregelen vanuit de activiteit, het proces en de
omgeving.
- Met de procedures en instructies van DSM is goed geborgd dat werkzaamheden aan juiste installatie worden
uitgevoerd, dat uitvoerenden op hoogte zijn van de gevaren van de werkzaamheden en van de bijbehorende
veiligheidsmaatregelen en de werkplek schoon en veilig opgeleverd wordt.
- DSM houdt toezicht op de uitgegeven werkvergunningen, zowel door de Verstrekker als gericht op de kwaliteit
door andere afdelingen.
- DSM heeft het doen van een interne en externe melding van een incident en storing afdoende geregeld.
- Er is vastgelegd hoe een incident of ongeval onderzocht dient te worden en de opvolging van corrigerende
maatregelen n.a.v. een incident of ongeval is geborgd.
- Het is geborgd dat het uitvoeren van een MOC n.a.v. een incident, met de bijbehorende risico-inschatting en
bepaling van mitigerende maatregelen, plaatsvindt indien dit nodig is.
- DSM communiceert afdoende over incidenten met de medewerkers, met het hogere management en met
andere sites.
Wat waren de verbeterpunten?
- De leesbaarheid en onderbouwing van de beoordeelde MOC kunnen verbeterd worden, dit wordt bij een
volgende inspectie nader beschouwd.
- De functiebenamingen moeten overal eenduidig worden doorgevoerd.
- DSM moet duidelijk vastleggen welke competenties aan een bepaalde rol zijn verbonden.
- Bij het aanpassen van een deadline voor het afronden van een actiepunt moet worden bepaald of dit
acceptabel is.
- DSM moet nagaan of het toezicht dat zij houdt op de veiligheidsprestaties alle elementen afdekt.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

