
 

 

 
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Shell Nederland Raffinaderij 
(voorheen SNC) BV te Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rt 
 
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 10, 13, 14, 17, 20 en 23 maart 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag 
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Shell Nederland Raffinaderij (voorheen SNC) BV (verder te noemen 
Shell Chemie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 31 maart 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Shell Chemie? 
Shell Chemie is een bedrijf waar chemische producten zoals onder andere oplosmiddelen voor inkt, verf en 
remvloeistof worden geproduceerd. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Shell Chemie het volgende. In het kader van de periodieke inspectie van de 
VBS elementen is VBS element ii, de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen 
geïnspecteerd, toegespitst op de risico's van unit 3000, zijn twee scenario's beoordeeld en op is de juistheid 
van het QRA beoordeeld. Tevens is een maatregelgerichte inspectie uitgevoerd op de fireproofing, de 
sprinklervoorzieningen en de blusvoorzieningen op opslagtanks. 
 
Daarnaast is in het kader van het landelijke project Ageing geïnspecteerd op: 

- Ageing Algemeen: inventariseren, identificeren en monitoren; 
- Ageing Corrosie onder Isolatie (CUI), en 
- Ageing Koel- en bluswaterleidingen. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
VBS element ii: 
Shell Chemie heeft de risico's van unit 3000 in voldoende mate beheerst.  
 
Scenario's: 
Shell Chemie heeft de scenario's in de hazardsheets opgesteld middels minibowtie; de scenario's zijn 
opgesteld conform PGS 6. 
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Ageing Algemeen: 
Shell Nederland Raffinaderij (SNR), waaronder ook Shell Chemie valt, heeft de veroudering van de 
apparatuur de degradatiemechanismen als gevolg van de aanwezige gevaarlijke stoffen en tijd, in voldoende 
mate geïnventariseerd, geïdentificeerd en gedocumenteerd. 
 
Ageing CUI: 
Shell Chemie heeft leidingen met risico op CUI systematisch geïdentificeerd, de werkwijze voor onderhoud 
en inspectie is doeltreffend vastgelegd en wordt aantoonbaar uitgevoerd. 
 
Ageing Koel- en bluswaterleiding: 
Shell Chemie heeft de beschikbaarheid van het brandwaternet goed geborgd door identificatie van 
kwetsbare locaties en uitvoering van inspectie en onderhoud. 
Shell Chemie heeft ook de veroudering, beschikbaarheid en het onderhoud van de fireproofing en de 
koelvoorzieningen, zoals sprinklers beheerst. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
Scenario's 
Shell Chemie moet scenario minibowtie 6 aanpassen.   
 
Ageing Koel- en blusleidingen 
Shell Chemie moet het kaartmateriaal van het brandwaternet actualiseren. 
 
Maatregelen 
Shell Chemie moet de geschiktheid van het poederblussysteem op opslagtanks beter documenteren om 
gelijkwaardigheid van dit blussysteem aan te tonen.  
 
QRA 
Shell Chemie heeft het actuele QRA te conservatief gemodelleerd en moet de QRA aanpassen door de EO 
en PO leidingen als transportleiding te modelleren. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


