Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij BASF Nederland B.V. te
Strijkviertel 67, De Meern
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 Brzoinspectie.
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 en 7 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo
en de veiligheidsregio het bedrijf BASF Nederland B.V. (verder te noemen BASF). De resultaten zijn in
kaart gebracht en op 7 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is BASF?
BASF maakt katalysatoren die andere bedrijven in de chemische-, farmaceutische- en de
voedingsmiddelenindustrie gebruiken om hun producten te maken. Het gaat hierbij om de fabricage
van kunststoffen, textiel, inkt, papier, landbouwproducten, geneesmiddelen en voedselproducten. Om
deze producten te kunnen maken, moeten meerdere chemische stoffen met elkaar reageren. Een
katalysator zorgt ervoor dat de reactie tussen deze stoffen tot stand komt of juist voorkomen wordt.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij BASF de volgende onderdelen:
 De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen in met name de FTfabriek;
 De planning van noodsituaties waarbij de werking en uitvoering van de spill procedure is
gecontroleerd;
 De controle en analyse waarbij is nagegaan op welke wijze de directie in de
managementreview de werking van het veiligheidbeheersysteem en met name het
preventiebeleid om ongevallen te voorkomen evalueert.
Resultaten
Wat was op orde?
Tijdens de inspectie is vastgesteld dat:
 De procesbeschrijving voor veiligheidsstudies, de analyse om relevante risico’s van
ongewenste situaties in beeld te brengen en te beheersen, zijn duidelijk omschreven;
 Door alle veiligheidsstudies opnieuw te beoordelen volgens de clean sheet aanpak voor het
gehele bedrijf, zorgt BASF er voor dat veiligheidstudies eenduidig en actueel zijn;
 BASF laat zien doorlopend te werken aan een verbetering van de veiligheid binnen de FTfabriek. BASF gaat hierbij voortdurend na hoe zij veiligheidsaspecten binnen het proces
kunnen verbeteren; De spill procedure van BASF is passend voor het beheersen van de spills
die in de BM en FT-fabriek kunnen optreden.

Wat waren de verbeterpunten?
Tijdens de inspectie zijn de volgende verbeterpunten geconstateerd:
 De doelstelling van de procedures dient overeen te komen met de doelstelling zoals
opgenomen in het Brzo 2015;
 Het bedrijfsnoodplan dient te worden aangepast waarbij o.a. rekening moet worden gehouden
met blootstelling van het personeel tijdens het opruimen van gevaarlijke stoffen.
 In de management review moet bij de analyse van (bijna) incidenten duidelijker worden
beschreven of het veiligheidsbeheerssysteem een aandeel heeft gehad in het voorkomen van
het incident en wat gedaan zal worden om de werking van het veiligheidsbeheerssysteem te
verbeteren. Ook de onderdelen van het veiligheidsbeheerssysteem en Preventiebeleid
moeten binnen het toegepaste Management Systeem herkenbaar zijn en worden
meegenomen bij een uitspraak over het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

