
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Kisuma Chemicals B.V., 
Billitonweg 7 te Veendam  
 
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 19 en 22 maart controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Kisuma Chemicals B.V. (verder te noemen 
Kisuma). De inspecties op 19 maart werd digitaal uitgevoerd, de visuele inspectie op 22 maart vond 
plaats bij het bedrijf.  
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 maart 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.  
 
Wat voor een bedrijf is Kisuma?  
Kisuma produceert en verkoopt synthetische hydrotalciet en magnesium hydroxide voor verschillende 
doeleinden. Deze producten worden voornamelijk toegepast in de kunststof producerende en in de 
kunststof verwerkende industrie als stabilisatoren en vlamvertragers.  
 
Wat controleerden de inspecteurs?  
De inspecteurs controleerden bij Kisuma de volgende onderdelen:  
- De opvolging van de bevindingen uit de voorgaande inspecties.  

- De identificatie van de risico's op zware ongevallen voor opname in het noodplan  

- De voorbereiding op noodsituaties.  

- De wijze waarop wordt omgegaan met wijzigingen.  
 
Resultaten  
 
Wat was op orde?  
- Acties die Kisuma neemt naar aanleiding van uitgevoerde inspecties.  

- De weergave van de risico's in het preventiebeleid.  

- De procedures en termijnen die Kisuma hanteert bij veiligheidsstudies.  

- Het bewaken van actiepunten uit veiligheidsstudies in Ultimo en stoppen met aparte actielijsten 
hiervoor.  

- De wijze waarop HAZOP studies worden uitgevoerd en de risico's geanalyseerd.  

- De wijze waarop de noodsituaties worden geïdentificeerd.  

- Oefening op specifieke scenario's uit het noodplan.  

- De keuze voor generiek ingrijpen bij lekkage van chemicaliën en de daarvoor benodigde PBM's.  

- Aangebrachte LOD's om afstroomrisico's te beperken.  

- Procedure(s) bij wijzigingen en de borging daarvan in Ultimo.  

- De wijze waarop Kisuma wijzigingen afhandelt.  

- Uitvoering en borging van het wijzigingsproces. 
 
 



Wat waren de verbeterpunten?  
- Verbeteren van de verwijzingen tussen procedures en documenten.  

- Het vastleggen van de werkwijze bij hervalidatie van veiligheidsstudies in de procedure.  

- In het PBZO het risico van afstroming van zoutzuur naar het riool op nemen.  

- Aandacht geven aan de verladingsfrequentie van zoutzuur bij actualisatie van de MRA.  

- Actualiteit van contactgegevens in het noodplan en de telefoonlijst.  

- Eenduidige verwijzing naar contactgegevens.  

- Het noodplan op onderdelen verbeteren.  

- Vaststellen van criteria waarmee wijzigingen worden geprioriteerd.  

- Vastleggen welke disciplines betrokken zijn bij de verschillende typen wijzigingen die Kisuma 
onderscheid.  

- De wijzigingsprocedures beter laten aansluiten op de naamgeving in Ultimo.  
 
Eindoordeel  
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


