Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DSM Coating Resins
B.V. te Sluisweg 12, Waalwijk
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/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 6 en 8 juni 2016 controleerden inspecteurs van 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 8 juni 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is DSM?
DSM Coating Resins B.V. is gelegen op het industrieterrein Haven in Waalwijk en produceert
bindmiddelen en additieven voor de drukinkt-, verf- en lijmindustrie. De eindproducten zijn urethaanen 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 2015.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij DSM de volgende onderdelen:
 Het beleid om zware ongevallen te voorkomen
 De planning voor noodsituaties (de bedrijfsnoodorganisatie)
 Scenario's (beoordeling van gebeurtenissen en getroffen maatregelen om dit te voorkomen)
 Het toezicht op de prestaties (het meten en bijsturen van veiligheidsprestaties)
 Het systeem voor melding, analyse en afhandeling van incidenten
Resultaten
Wat was op orde?
 Het beleid om zware ongevallen te voorkomen is duidelijk vastgelegd en bekend bij de
medewerkers
 De bedrijfsnoodorganisatie is goed op orde
 Er is een goed werkend systeem voor de melding, analyse en afhandeling van incidenten
 Er is een goed werkend systeem voor het vaststellen van veiligheidsdoelstellingen. Deze
worden actief gevolgd en indien nodig bijgestuurd.
Wat waren de verbeterpunten?
 Het document, waarin het beleid om zware ongevallen te voorkomen is vastgelegd, is niet
volledig actueel en zal aangepast moeten worden.



De omschrijving van de rol die de calamiteitencoördinator (ERL) heeft tijdens een incident
moet vastgelegd worden. Hierin moeten de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
verder uitgewerkt zijn.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

