Samenvatting BRZO-inspectierapport bij Rosier Nederland B.V.
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten
van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op woensdag 8 en donderdag 9 april 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Rosier
Nederland B.V. (nader te noemen Rosier) te Sas van Gent. De inspecteurs inspecteerden
steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart
op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 15 april 2015 lieten
de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de
belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Rosier?
Rosier is een bedrijf dat kunstmest produceert.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Rosier de volgende onderdelen:
• Beheersing van de uitvoering m.b.t. Veiligwerkvergunningen, het
onderhoudsmanagementsysteem en de blus- en koelwater, capaciteit en -opvang;
• Het toezicht op de prestaties m.b.t. het melden, onderzoeken en afhandelen van incidenten;
• Het uitvoeren van interne audits;
• Het opvolgen van acties die voortvloeien uit interne audits, incidenten en de vorige BRZOinspectie.
Resultaten
Wat was op orde
• Opvolging van acties n.a.v. overtredingen vorige BRZO-inspectie zijn opgevolgd waardoor
overtredingen ongedaan zijn gemaakt.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
• Veiligheid- en gezondheid signalering op IBC-container bij Ammoniak tank is niet volgens de
norm;
• Draaiende delen in gebouw Granulatie 3 zijn niet afgeschermd, waardoor beknellingsgevaar
ontstaat;
• Aanrijdbeveiligingen aardgasleidingen zijn niet in alle gevallen aanwezig waardoor beschadigen
bij aanrijden mogelijk is;
• Ingangscontrole op nieuwe apparatuur of onderdelen wordt onvoldoende bewaakt;
• Operationeel houden van de schuiven voor transport van kanaalwater is niet geborgd;
• Koppeling Veiligwerkvergunning en Taak Risico Analyse of overige documenten is niet geheel
aanwezig;
• Blindlijst master en kopie zijn niet duidelijk van elkaar te onderscheiden;
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Er zijn geen criteria voor het aanvaarden van een hogere Risicowaarde m.b.t. Taak Risico
Analyse opgenomen;
Een functionele test (looptest) van de noodvoorziening van de Ammoniak opslag wordt niet
uitgevoerd en is niet geborgd;
Ademlucht toestellen bij de Ammoniak verlading worden niet stofvrij opgeborgen;
Openen begrenzer tijdens calamiteit is niet opgenomen in het Noodplan;
Doorlooptijden van ongewenste gebeurtenissen (incidenten) zijn niet vastgelegd in een procedure;
Openstaande acties n.a.v. incidenten worden niet altijd tijdig opgevolgd;
Incidenten m.b.t. proces-veiligheid is niet in de methodiek opgenomen;
Communicatie n.a.v. incidenten is in niet alle gevallen adequaat;
Acties voortvloeiende uit Veiligheids- en observatieronden worden niet altijd tijdig opgevolgd;
Opvolgen van bevindingen n.a.v. BRZO-inspectie 2014 zijn niet in alle gevallen tijdig opgevolgd.

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.
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 1
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.
Overtredingen in categorie 2
Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in deze categorie.
De overtredingen betroffen:
- Het niet afzetten van een hijsgebied en het geen toezicht houden op de hijswerkzaamheden;
- Afwijking van de meetwaarden bij Ammoniak detectoren;
- Het onderhoudsmanagementsysteem functioneert op onderdelen onvoldoende;
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in deze categorie.
De overtredingen betroffen:
- Het toezicht op het toepassen van procedures en Veiligwerkvergunningen;
- De uitvoering van de interne audits is zodanig dat niet kan worden vastgesteld of het
Veiligheid beheerssysteem doeltreffend is.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie bij Rosier zijn door de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf
moet deze binnen de nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook
verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die ook oppakt. Er zijn ook
onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken
over doen.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding,
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

