
Samenvatting Brzo-inspectierapport 2016 Teijin Aramid B.V. te Farmsum 

 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, 
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 om 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 2, 3 en 5 februari 2016 controleerde een inspectieteam van de inspectie SZW, Veiligheidsregio 
Groningen en provincie Groningen het bedrijf Teijin Aramid B.V. te Farmsum. 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. In deze 
samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het 
inspectieteam. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 februari 2016 op hoofdlijnen bekend 
gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Teijin Aramid B.V.? 
Teijin Aramid B.V. houdt zich bezig met de productie van de basisgrondstof (het polymeer) voor een 
supersterke kunstvezel: Twaron. Deze vezel is vijf keer lichter en sterker dan staal. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Teijin Aramid B.V. de volgende onderwerpen: 

• Opvolging inspectie 2015. 

• Hoe is het onderhoud van de stikstofleiding geregeld? 

• Afhandeling en acties naar aanleiding van incidenten. 

• Klopt de aangeleverde informatie die is gebruikt om de risico's voor de omgeving te berekenen 
(QRA). 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

• De opvolging van de bevindingen uit 2015 is goed, behalve één bevinding die niet helemaal 
goed is opgevolgd.  

• Het onderhoud van de stikstofleiding op het eigen bedrijfsterrein is goed. 

• De afhandeling en acties naar aanleiding van incidenten is goed. 
 
Wat waren de verbeterpunten?  

• Er is onvoldoende inzicht in het onderhoud van de stikstof toevoerleiding naar het 
bedrijfsterrein. Deze toevoerleiding is valt niet onder het beheer van Teijin Aramid B.V., maar 
Teijin Aramid B.V. is er wel van afhankelijk.  

• De risicobeoordeling van incidenten kan beter, van enkele incidenten is het risico te laag 
ingeschat. 

• De aangeleverde informatie die is gebruikt om de risico's voor de omgeving te berekenen is niet 
geheel volledig en moet worden aangevuld, maar de verwachting is dat dit geen 
noemenswaardige gevolgen heeft. De wel aangeleverde informatie klopt met de praktijk, maar 
kan op onderdelen beter worden beschreven. 

 
Eindoordeel 

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die 
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 

 


