
 
 
 

 
 
 
 

INSPECTIERAPPORT 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 

Solvay Chemie B.V. 
 
 
 

Herten 
 
 
 
 

Inspectiedagen: 26 en 29 juni 2015 
 

Close-out: 15 juli 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum definitief rapport: 26-08-2015  
 



 

Samenvatting Brzo-inspectierapport Solvay Chemie 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 milieueisen 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 26 en 29 juni 2015 controleerde een inspectieteam, bestaande uit inspecteurs van de RUD Zuid-
Limburg en de Veiligheidsregio Limburg Noord,  het bedrijf Solvay Chemie B.V. te Herten. 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 juli 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 bedrijf is Solvay Chemie B.V.? 
Solvay Chemie B.V. produceert katalysatoren voor de bereiding van waterstofperoxide, 
ontsmettingsmiddelen op basis van perazijnzuur en verdunt, verpakt en verzendt waterstofperoxide in 
verschillende sterkten en hoeveelheden. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Solvay Chemie B.V. de volgende onderdelen: 
• De opvolging van acties naar aanleiding van de vorige inspectie; 
• De wijze waarop Solvay heeft geborgd dat kennis binnen het bedrijf wordt behouden in het 

kader van het leeftijdsgebonden vertrek van het personeel; 
• De manier waarop Solvay heeft geborgd dat onderhoud van (veiligheids- en milieu kritische) 

installaties tijdig en op een passende manier wordt uitgevoerd; 
• De wijze waarop Solvay  de gevaren en de risico’s heeft geïdentificeerd; 
• De maatregelen die Solvay  heeft getroffen om de gevaren en de risico’s te beperken. 
 
  



  

 

Resultaten 
 
Wat was op orde 
• De verbeterpunten uit de inspectie die in 2014 is uitgevoerd, zijn goed opgepakt; 
• Solvay heeft goed vastgelegd wanneer medewerkers op grond van leeftijd uit dienst treden, 

en acties gepland om te zorgen dat vervanging van deze medewerkers op tijd is ingevuld en 
daarmee het behoud van kennis te borgen; 

• Het bedrijf is goed op weg met de invoering van een systeem voor het vastleggen van 
opleidingen en vaardigheden van personeel; 

• Solvay heeft een goed systeem voor het beheer van procedures en werkinstructies; 
• Het werkvergunningensysteem zorgt dat (extra) risico’s bij het uitvoeren van werkzaamheden 

(op tijd) worden onderkend en dat de juiste maatregelen worden getroffen; 
• Solvay is bezig met de uitvoering van een  plan van aanpak waarin beoordeeld wordt welke 

apparatuur veiligheids- en milieukritisch is, om vervolgens het onderhoud hierop af te 
stemmen;  

• De gevaren en risico's van de beoordeelde scenario's zijn door Solvay op een voldoende 
wijze beoordeeld, de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn aanwezig en worden 
onderhouden. 

 
Verbeterpunten (geen overtredingen) 
• De bewaking of medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, wordt op dit 

moment nog op hoofdlijnen getoetst. Verdieping hierin is nog mogelijk; 
• Er zijn geen prestatie-indicatoren vastgelegd op het gebied van VBS-element d “Beheersing 

van de uitvoering”, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud en werkvergunningen. Deze 
prestatie-indicatoren zijn van belang voor de beoordeling van de veiligheidsprestaties. De 
beoordeling hiervan  was geen onderdeel van deze inspectie; 

• De planning voor uitvoering van het onderzoek naar het veiligheids- en milieukritisch zijn van 
aanwezige apparatuur is te ambitieus gebleken, hiervoor wordt een aangepast plan van 
aanpak ingediend; 

• De borging van de opvolging van aanbevelingen uit risicostudies kan verbeterd worden. 
 
Overtredingen 
Het inspectieteam heeft geen overtredingen geconstateerd. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtredingen. 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. 
Met name op het gebied van de aantoonbare werking van het veiligheidsmanagementsysteem kan het 
bedrijf zich nog verder verbeteren.  

 


