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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 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 29, 30 en 31 augustus 2017 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 31 augustus 2017 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 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:
1. Hoe het bedrijf de openstaande verbeterpunten van de voorgaande Brzo inspecties van 2014, 2015
en 2016 heeft opgepakt.
2. Hoe het bedrijf omgaat met de risico's van veroudering (ageing) van installaties en andere middelen.
3. Hoe het bedrijf de risico's in kaart gebracht heeft voor de onderhoudsstop en tevens de
noodzakelijke maatregelen heeft genomen om de veiligheid te waarborgen.
4. De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
5. Een visuele inspectie van een deel van de fabriek.
Resultaten
Wat was op orde?
 BASF heeft de openstaande verbeterpunten van de voorgaande Brzo inspecties goed opgepakt.
 BASF onderkent het fenomeen ageing en onderneemt hierop actie.
 De wijze waarop BASF de onderhoudsstop heeft opgezet en is aangepakt is voldoende diepgaand.
 Er wordt toezicht gehouden op de werkzaamheden en de kwaliteit hiervan tijdens de
onderhoudsstop.
 De geïnspecteerde wijzigingen worden uitgevoerd volgens de daarvoor opgestelde procedure.
Wat waren de verbeterpunten?
 De procedure voor wijzigingen zorgt er onvoldoende voor dat wijzigingen op een zorgvuldige wijze
en volledige wijze worden beoordeeld en uitgevoerd.
 De verbetercirkel (plan do check act cyclus) is niet altijd gesloten.
 BASF kan nog beter vastleggen wat zij in de praktijk al doet.
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BASF kan nog verbeteringen doorvoeren bij de veiligheidsstudies, zodat de gevaren nog beter
worden geïdentificeerd en beoordeeld.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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