Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Teijin Aramid B.V.
Emmen, Eerste Bokslootweg 17 te Emmen
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 16 en 23 maart 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en
de veiligheidsregio het bedrijf Teijin Aramid B.V. Emmen (verder te noemen Teijin). De inspectie op 16
maart 2021 werd met gebruik van videoconferentie uitgevoerd, de inspectie op 23 maart vond plaats
bij het bedrijf.
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 mei 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Teijin?
Teijin produceert aramidevezels, -garens en -pulp. Hierbij worden gevaarlijke stoffen gebruikt zoals
oleum en zwavelzuur.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Teijin de volgende onderdelen:
- De opvolging van bevindingen uit de vorige inspectie (PDCA-cyclus).
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
- De wijze waarop Teijin voorbereid is op noodsituaties en hoe deze worden geïdentificeerd.
Resultaten
Wat was op orde?
- De opvolging van bevindingen uit de vorige inspectie
- Teijin heeft in het veiligheidsbeheerssysteem beschreven hoe het omgaat met wijzigingen.
- De aandacht van Teijin voor verbetering van het wijzigingsproces.
- De navolgbaarheid en daadwerkelijke uitvoering van wijzigingen en de wijze waarop dit is vastgelegd
in de database.
- De koppeling met andere procedures om noodsituaties te kunnen identificeren.
- De borging dat er altijd een bedrijfsdeskundige aanwezig is als een noodsituatie zich zou voordoen.
- De verzorging van opleiding en training voor de bedrijfsdeskundige in relatie tot noodsituaties.

Wat waren de verbeterpunten?
- De samenhang tussen de procedures, werkinstructies en de gevolgde werkwijze bij wijzigingen.
- Het documenteren van (tijdelijke) wijzigingen in procedures en werkinstructies.
- Beter afstemmen van de concept werkinstructie en de feitelijke werkwijze zoals geborgd in de
database.
- Het verduidelijken van de te volgen werkwijzen bij spoedwijzigingen.
- Het documenteren van veranderingen binnen een voorstel tot wijziging.
- De beschrijving van de methodiek waarop de systematische identificatie van noodsituaties
plaatsvindt.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

