
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 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 maart 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Lanxess Manufacturing Netherlands B.V. (verder 
te noemen Lanxess). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 maart 2018 bekend gemaakt aan het 
bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Lanxess? 
Lanxess maakt producten voor gewasbescherming en sinds september 2013 maakte Lanxess ook een 
grondstof voor productie van smeermiddelen voor onder andere windmolens en automotoren. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Lanxess de volgende onderdelen: 
1. de bezetting van veiligheidskritische functies; 
2. de identificatie en beoordeling van de gevaren bij het reinigen van de installaties; 
3. het beoordelen van de veiligheidsrisico's bij organisatorische en technische wijzigingen en het nemen van      
    beheersmaatregelen;   
4. hoe wordt omgegaan met het risico op brand en explosie; 
5. de stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten. 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
ad. 1. Er vindt personeelsverloop plaats in het kader van de komende bedrijfssluiting. Er wordt geborgd dat    
          er voldoende expertise blijft, om de activiteiten binnen de inrichting op een veilige wijze te blijven  
          uitvoeren. Het veiligheidsbeheerssysteem wordt hierbij op een juiste wijze toegepast; 
ad. 2. Lanxess heeft voldoende inzicht in de gevaren van zware ongevallen als gevolg van de  
          reinigingswerkzaamheden in het kader van de komende bedrijfssluiting; 
ad. 3. Het veiligheidsbeheerssysteem wordt goed toegepast bij het beoordelen van de veiligheidsrisico's bij  
          organisatorische en technische wijzigingen en het nemen van beheersmaatregelen; 
ad. 5. De stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten is actueel. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
ad. 4. De werkwijze die Lanxess hanteert om de industrieel reiniger veilig te laten werken binnen gebieden  
          waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen, kan worden verbeterd. 
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Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs 
verwachten van het bedrijf dat het het verbeterpunt gaat uitvoeren. 


