
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Bolidt Kunststoftoepassing 
B.V. te Nijverheidsweg 37, Hendrik-Ido-Ambacht 
 
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 3 en 9 december 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Bolidt Kunststoftoepassing B.V. (verder te noemen Bolidt). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 9 december 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Bolidt? 
De activiteiten van Bolidt betreffen het produceren en toepassen van thermohardende kunststoffen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Bolidt de volgende onderdelen: 

 De organisatie en het personeel 

 Veiligheidsstudies 

 Identificatie van de gevaren van zware ongevallen 

 Werkvergunningen 

 Onderhoud 

 Passieve brandbeveiliging 

 Identificatie van noodsituaties 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Procedures voor opleiden en bekwaam maken personeel. 

 Procedure voor Veiligheidsstudies is duidelijk en studies zijn conform deze procedure uitgevoerd. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

 Bolidt dient bij het opstellen van werkvergunningen zo snel mogelijk te gaan werken conform de 
procedure met het nieuwe systeem. 

 Bolidt dient na te gaan of ze met het opstellen van installatiescenario's systematisch alle gevaren op 
zware ongevallen geïdentificeerd hebben.  

 Bolidt dient bij de installatiescenario's het risico zonder LOD's aan te geven en de 
risicoreductiefactor van LOD's te benoemen. 

 Bolidt dient ook bij risico's die beheerst zijn, volgens de risicomatrix, te beoordelen of de stand der 
techniek toegepast is. 

 Bolidt dient aantoonbaar te maken dat personeel de training heeft gevolgd.  

 Bolidt dient de controle op de integriteit van de branddeuren te borgen. 

 Bolidt dient een inventarisatie uit te voeren op de aanwezige PBB. 
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 Bolidt dient te borgen dat (bestaande) doorvoeringen door brandwerende muren afdoende zijn 
afgewerkt. 

 Bolidt dient het beheer van de PBB te borgen. 

 Bolidt dient het minimaal benodigd aantal BHV-ers vast te stellen aan de hand van de scenario's, dit 
vast te leggen en te borgen. 

 Bolidt dient van nieuwe stoffen te toetsen of deze een negatieve werking op de schuimblussing 
hebben. 

 Bolidt dient het inpandige gebruik van dieselmotor aangedreven heftrucks te stoppen en indien nodig 
de werkzaamheden door elektrisch aangedreven heftrucks te laten uitvoeren. 

 Alle vereiste opleidingen voor BHV-ers in de opleidingsmatrix op te nemen. 

 Alle BHV-ers te op te leiden in het gebruik van PBM’s en gevaarlijke stoffen. 

 Geschikte PBM's aan alle BHV-ers beschikbaar te stellen. 

 Functieomschrijvingen BHV-er op te stellen / concreet te maken. 

 Alle BHV-ers op te leiden in het gebruik en samenstelling van de aanwezige LOD’s voor 
noodsituaties (voorbeeld spill kits). 

 
Geconstateerde overtredingen? 

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die 
de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct 
een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen 
onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een 
zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan 
handhaven. 
 
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen op het Brzo 2015, wel op het arbeidsomstandigheden-
besluit.  
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtredingen op 
het Brzo 2015. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


