
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Teijin Aramid B.V.,   
Eerste Bokslootweg 17, Emmen 
 
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 6 februari 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Teijin Aramid B.V. Emmen (verder te noemen Teijin Aramid). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 6 februari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Teijin Aramid? 
Teijin Aramid produceert aramide vezels. Op de locatie in Emmen wordt, van het in Delfzijl 
geproduceerde aramide polymeer, aramide garens en -pulp geproduceerd. Hierbij worden gevaarlijke 
stoffen gebruikt zoals oleum en zwavelzuur. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Teijin Aramid op het VBS element iii: de controle op de exploitatie. 
Hierbij is specifiek geïnspecteerd op de volgende punten: 

 De veilige werking tijdens productie. 

 Het alarmbeheer. 

 De wijze waarop installaties ten behoeve van het onderhoud veilig uit bedrijf worden 
genomen. 

 De wijze waarop tijdig onderhoud van de installaties is geborgd en veilig kan worden 
uitgevoerd. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Informatie voor de operators om veilig met de installaties te werken wordt overgedragen. 

 Er zijn procedures die er voor zorgen dat operators weten welke beveiligingen overbrugd zijn 
en hoe zij hier mee om moeten gaan. 

 Installaties worden voor onderhoud veilig uit bedrijf genomen door het volgen van instructies 
en procedures. 

 Onderhoud wordt planmatig uitgevoerd. 

 Teijin Aramid houdt toezicht op een veilige werkomgeving en uitvoering van de 
werkzaamheden. 

 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
De omschrijving en definitie, van wat onder een overbrugging wordt verstaan, kan eenduidiger worden 
beschreven. 



Eindoordeel 

 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs ėėn verbeterpunt en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat zij het verbeterpunt gaat uitvoeren. 
 
 

 


