Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Arkema Vlissingen B.V.
te Europaweg-Zuid 2, Vlissingen
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 12, 13 en 14 juni 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en
de veiligheidsregio het bedrijf Arkema Vlissingen B.V. (verder te noemen Arkema). De resultaten zijn
in kaart gebracht en op 25 juni 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Arkema?
Arkema is een bedrijf gevestigd in het Sloegebied, gemeente Vlissingen, dat chemische producten
maakt. De producten betreffen onder andere organotinverbindingen en kunststoffen. De fabriek voor
organotinverbindingen zal op korte termijn uit bedrijf worden genomen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Arkema de volgende onderdelen:
- Documentatie hoe explosieveiligheid wordt beheerd.
- Identificatie, beoordeling en inspectie van ontstekingsbronnen.
- Maatregelen om de risico's van opslag van brandbare stoffen in ingeterpte tanks te
beheersen.
- Beheersing melden en behandelen incidenten zodat er geleerd wordt van incidenten.
Resultaten
Wat was op orde?
- Orde en netheid van de fabrieken.
- Document hoe explosieveiligheid wordt beheerd.
- Identificatie, beoordeling en inspectie van ontstekingsbronnen.
- Gevaren van de opslag van brandbare stoffen worden goed beheerst met behulp van de
aanwezige
maatregelen.
- Melden en behandelen van incidenten en bijna incidenten.
- Jaarlijkse analyse van incidenten en formuleren algemene leer- en verbeterpunten.
Wat waren de verbeterpunten?
- Beschrijving generieke maatregelen voor de opslagtank met brandbare stoffen.
- Onderzoeken of toegepaste breekplaten voldoen aan ontwerpeisen.
- Losplaats brandbare stoffen tijdens lossing zo min mogelijk betreden.
- Melden emissie brandbare stof als zijnde een incident met (bijna) brand.
Eindoordeel

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

