Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Lanxess Manufacturing
Netherlands B.V. te Ankerweg 18, Amsterdam
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 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 juli 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio onaangekondigd het bedrijf Lanxess Manufacturing
Netherlands B.V. (verder te noemen Lanxess). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 juli 2018 bekend
gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Lanxess?
Lanxess maakte producten voor gewasbescherming en sinds september 2013 maakte Lanxess ook een
grondstof voor productie van smeermiddelen voor onder andere windmolens en automotoren. De
productieactiviteiten zijn beëindigd vanwege de komende bedrijfssluiting.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Lanxess de volgende onderdelen:
1. de bezetting van veiligheidskritische functies;
2. hoe wordt omgegaan met het risico op brand en explosie;
3. de afstroomrisico's naar het oppervlaktewater;
4. het reinigen van de installaties van chemicaliën en veiligstellen m.b.t. de komende bedrijfssluiting;
5. de stoffenlijst voor de hulpverleningsdiensten.
Resultaten
Wat was op orde?
1. Lanxess heeft geborgd dat er voldoende toezicht is op het uitvoeren van de reinigings- en
sluitingswerkzaamheden binnen het bedrijf. Ook heeft Lanxess geborgd dat in geval van ongewenste
gebeurtenissen accuraat kan worden gehandeld;
2. Doordat de procesinstallaties, waarin gevaarlijke stoffen aanwezig waren, chemisch gereinigd zijn en de
fabrieksgebouwen waarin deze procesinstallaties staan opgesteld fysiek zijn afgesloten, heeft Lanxess
aangetoond dat explosiegevaar voldoende beheerst is;
3. Lanxess heeft geborgd dat juist kan worden ingegrepen als bij het reinigen van het procesriool de
samenstelling van het afvalwater niet meer voldoet aan de normen. Met een aangepaste rol voor de
portier is geborgd dat alarmmeldingen buiten kantooruren de juiste opvolging kunnen krijgen. Verhoogde
afstroomrisico’s van in het Brzo genoemde chemicaliën naar het oppervlaktewater zijn niet meer
aanwezig;
4. De werkwijze die wordt gehanteerd bij het afronden van de reinigingswerkzaamheden en het veiligstellen
van installaties zorgt ervoor dat de beheersing van de risico’s op zware ongevallen in de fase waarin de
bedrijfsactiviteiten definitief worden beëindigd op een gestructureerde wijze plaatsvindt;

Wat waren de verbeterpunten?
5. De stoffenlijst voor de hulpverleningsdiensten wijkt af van de daadwerkelijke aanwezige hoeveelheid in de
PGS 15-magazijnen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs één verbeterpunt en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het verbeterpunt zal worden uitgevoerd.

Lanxess Manufacturing Netherlands B.V. 2018

Pagina 2 van 2

