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Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Chemtura Manufacturing 
Netherlands 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 milieu-eisen 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 7, 8 en 9 april 2015 controleerde een inspectieteam Chemtura Manufacturing Netherlands B.V. te 
Amsterdam (hierna: Chemtura). 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 9 april 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 een bedrijf is Chemtura Manufacturing Netherlands B.V.?  
Chemtura maakt producten voor gewasbescherming en sinds september 2013 ook een grondstof voor 
productie van smeermiddelen voor onder andere windmolens en automotoren.  
  
Wat controleerden de inspecteurs?  
De inspecteurs controleerden bij Chemtura de volgende onderdelen:   

- De acties op bevindingen uit de inspectie in 2014.  
- Wordt de kennis van de werknemers actueel gehouden door het volgen/herhalen van 

opleidingen/cursussen en het uitvoeren van trainingen?  
- Worden de installaties regelmatig onderhouden/gecontroleerd en gebeuren deze werkzaamheden 

op een veilige wijze voor de werknemers?  
- Houdt de directie er toezicht op of het veiligheidsbeheerssysteem functioneert?  
- Is de bluswatercapaciteit en –opvang voldoende?  

  
Resultaten  
Wat was op orde  
• De opvolging van de acties uit de inspectie in 2014 waren opgepakt en op één punt na afgehandeld. 

Voor dit punt is de door het bedrijf gestelde termijn nog niet verlopen. Het betreft het aanpassen van de 
scenario’s.   

• Er is voldoende aandacht voor opleidingen/cursussen en het volgen van trainingen om de kennis van de 
werknemers op niveau te houden.   

• De uitvoer van het onderhoud en inspecties is geborgd in een geautomatiseerd systeem en wordt tijdig 
uitgevoerd.   

• Door het volgen van diverse door het bedrijf opgestelde procedures worden de werkzaamheden veilig 
uitgevoerd.  

• De bluswatercapaciteit en –opvang van het tankenpark is voldoende.  
• Er wordt structureel gekeken naar veiligheid door het zelf uitvoeren van afdelingsinspecties.  
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Verbeterpunten (geen overtredingen)  
• De registratie van werknemers die een opleiding/cursus niet meer hoeven te volgen kan duidelijker.  
• De in het eerste kwartaal van 2015 geplande opleidingen van de afdeling Environment, Health, Safety 

and Security zijn niet uitgevoerd.  
• Chemtura dient kritisch te zijn op de ontvangen rapportages van uitgevoerd onderhoud door derden. In 

de rapportages dient duidelijk beschreven te worden wat er is gecontroleerd, wat er is uitgevoerd, wat er 
(eventueel) nog moet worden uitgevoerd en de conclusie.  

• Chemtura moet kunnen aantonen dat de gebruikte emballage geschikt is voor de inhoud.  
• Op enkele plaatsen in de opslagen van gevaarlijke stoffen zijn beschadigingen van de brandwerende 

bekleding waargenomen en is van enkele doorvoeringen onbekend of deze nog voldoende brandwerend 
zijn uitgevoerd.  

• In de opslagplaats gevaarlijke stoffen zijn verzakkingen van de vloer geconstateerd.  
• Op sommige emballage ontbrak de beschrijving van de inhoud en de gevaarsaanduiding.   
• De beoordeling van de geschiktheid van de gebruikte pallets om kan kritischer. Er waren meerdere 

pallets in (her)gebruik die volgens de eigen standaard afgekeurd hadden moeten worden.  
• De opgestelde prestatie indicatoren (door Chemtura onderverdeeld in “recordable indicatoren”; hiervoor 

is een norm opgesteld en “monitorings indicateren”; hiervoor is geen norm opgesteld, dit wordt 
gemonitord) dienen kritisch te worden beoordeeld op de doelmatigheid om het functioneren van het 
veiligheidsbeheerssysteem te toetsen.  

• Voor het vloeistofmagazijn (opslaggebouw HSH) moet worden aangetoond dat de opvangcapaciteit voor 
product en bluswater voldoende is. Bij de overige opslaggebouwen voor gevaarlijke stoffen is dit 
bewezen.  

• In 2014 hebben niet alle afdelingen het gewenste aantal afdelingsinspecties uitgevoerd.   
   
Overtredingen   
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die 
de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct 
een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen 
onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer 
geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan 
handhaven.  
  
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:  
  
Overtredingen in categorie 2  
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in deze categorie. Door Chemtura is een ongewoon 
voorval niet gemeld aan het bevoegd gezag en niet alle emballage voor gevaarlijke (afval)stoffen staan op 
een juiste wijze opgeslagen.  
  
Eindoordeel  
Bij Chemtura Manufacturing Netherlands B.V. zijn twee overtredingen en diverse verbeterpunten 
aangetroffen.  
  
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet 
deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook 
verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen 
die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.  
  
Handhaving  
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. 
Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen 
inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.  

  
  


