Samenvatting Brzo-inspectierapport bij DSM Coating Resins BV te Waalwijk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe
het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om
te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van
deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding
Op 27 en 28 mei 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf DSM Coating Resins B.V. (DSM) in
Waalwijk. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van
veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er
nog aan schort. Op 10 juni 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In
deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het
inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is DSM?
DSM is gelegen op het industrieterrein Haven in Waalwijk en produceert bindmiddelen en additieven
voor de drukinkt-, verf- en lijmindustrie. De eindproducten zijn urethaan- en acrylaatharsen als waterige
emulsie of als vaste hars in korrelvorm.
De grondstoffen en de eindproducten worden op het terrein van het bedrijf opgeslagen. Door de
aanwezigheid van deze stoffen moet voldaan worden aan speciale voorschriften van het Besluit risico's
zware ongevallen 1999.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden onder meer de volgende onderwerpen:
-

-

de opvolging van de actiepunten van de inspectie 2014;
de blus- en koelwatercapaciteit en opvang;
de aanwijzing bedrijfsbrandweer;
welke veiligheidscultuur heerst er binnen de organisatie?
hoe worden bij het bedrijf op systematische wijze de gevaren geïdentificeerd en de
risico's van zware ongevallen beoordeeld?
inspectie van twee scenario's. Scenario’s zijn analyses op papier van zaken die mis
kunnen gaan. Het doel hiervan is vast te stellen welke maatregelen nodig zijn. Is de kans
dat er iets mis gaat zo klein mogelijk? En mocht het toch gebeuren, zijn de gevolgen ook
zo klein mogelijk?
bij deze inspectie is aandacht besteed aan het onderkennen van de juiste
gevaren/risico’s, het treffen van de juiste maatregelen, hoe deze te onderhouden en of al
deze zaken in een beheerssysteem zijn vastgelegd.

Resultaten
Wat is op orde?
-

-

-

DSM heeft tijdens de inspectie aangetoond dat de actiepunten naar aanleiding van de
inspectie 2014 voldoende zijn opgepakt.
DSM heeft aangetoond over voldoende blus- en koelwatercapaciteit en opvang te
beschikken.
DSM heeft een goede veiligheidscultuur en dit wordt over het algemeen gekenmerkt als
proactief. Dit betekent dat het bedrijf adequaat met veiligheid omgaat en dit bijvoorbeeld
niet alleen laat afhangen van optreden door de overheid.
Het bedrijf beschikt over procedures voor de systematische identificatie van gevaren en
beoordeling van de risico's van zware ongevallen. Deze procedures zijn geïmplementeerd
op de werkvloer.
Van de onderzochte scenario's zijn de juiste gevaren/risico’s onderkend en de juiste
maatregelen getroffen.
Tenslotte is er een goed beheersysteem voor uitvoering en bewaking van het onderhoud.

Verbeterpunten (geen overtredingen)
-

-

-

Bij de identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico’s is onvoldoende
geborgd dat een rol wordt toegekend aan een medewerker van de SHEQ afdeling. Ook
dienen de gemaakte keuzes hierin beter navolgbaar te worden beschreven;
De huidige prestatie indicatoren bieden niet voldoende kwalitatieve informatie voor het
meten van de veiligheidsprestatie van het proces van identificatie van gevaren en
beoordeling van risico's;
De scenario's moeten op papier beter beschreven worden. Nu blijkt dat er in de praktijk
meer beheersmaatregelen aanwezig zijn om de risico's te beheersen.
Het bedrijf heeft de afgelopen jaren extra beheersmaatregelen geïmplementeerd, zodat
de aanwijzing van de bedrijfsbrandweer geactualiseerd moet worden en de beoordeling
door de brandweer opnieuw moet plaatsvinden.

Eindoordeel
Bij DSM zijn tijdens de inspectie van 2015 geen overtredingen geconstateerd.
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

