
 

 

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 3, 4, 7, 8, 9 en 10 maart 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, 
de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Shell Nederland Raffinaderij (voorheen SNC) 
BV (verder te noemen Shell Chemie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 maart 2016 bekend 
gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Shell Chemie? 
Shell Chemie is een bedrijf waar chemische producten worden geproduceerd. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Shell Chemie de volgende onderdelen: 
 

 Opleidingen en trainingen 

 De systematiek voor identificaties van ongewenste gebeurtenissen 

 Het veilig uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden 

 Toezicht op de prestaties 

 Rampenbestrijding 

 Brandbestrijdingsmaatregelen 

 De uitgangspunten van de kwantitatieve risico analyses (QRA) 

 De risico’s van onvoorziene lozingen op het oppervlaktewater 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
 

 Opleidingen en trainingen 

 De systematiek voor identificaties van ongewenste gebeurtenissen 

 Het veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden 

 Toezicht op de prestaties 

 Rampenbestrijding 

 Brandbestrijdingsmaatregelen 

 De borging van de QRA uitgangspunten 

 De beheersing van de risico’s van onvoorziene lozingen op het oppervlaktewater 
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Wat waren de verbeterpunten? 
 

 Acties uit veiligheidsstudies goed borgen 

 Toezicht op het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden 

 Uitgangspunten fire-proofing goed documenteren en uitvoeren 

 Mobiele brandbestrijding vastleggen in operationeel plan 

 Goodhousekeeping steigers 

 Controlelijsten verlading op tijd invullen 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving op de 
geïnspecteerde onderwerpen. Er zijn echter wel verbeterpunten geconstateerd. 
 
 

  


