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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 30 en 31 mei 2018 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 mei 2018 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:
Hoe BASF de openstaande verbeterpunten van de voorgaande Brzo inspectie van 2017 heeft
opgepakt.
Hoe het preventiebeleid voor het voorkomen van zware ongevallen op hoofdlijnen is vastgelegd.
Hoe het beleid ten aanzien van alarmbeheer is ingericht en wordt uitgevoerd.
De wijze waarop het onderzoek naar incidenten plaats vindt en wat ervan wordt geleerd.
Een visuele inspectie van een deel van de fabriek en het bedrijfsterrein.
Resultaten
Wat was op orde?
De verbeterpunten uit het BRZO rapport van de Brzo inspectie uit 2017, zijn opgepakt en vrijwel
afgerond.
Het preventiebeleid voor het voorkomen van zware ongevallen bevat de voorgeschreven onderdelen.
Het personeel is goed opgeleid en weet wat gedaan moet worden wanneer er sprake is van een alarm.
BASF heeft met het onderzoek naar de reductie van alarmen reeds resultaat geboekt in een van de
fabrieken en gaat de resultaten na onderzoek bij de overige fabrieken toepassen.
BASF heeft procedures en instructies voor het onderzoek naar incidenten. Deze worden ook toegepast.
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Wat waren de verbeterpunten?
BASF moet nog beleid voor het alarmbeheer opstellen.
BASF moet beter toezicht houden op het consequent volgen van instructies en voorschriften.
Bij het onderzoek van incidenten moet altijd een diepgaand onderzoek uitgevoerd worden naar de
basisoorzaken.
Alle verbetermaatregelen die uit incidentonderzoeken naar voren komen moeten tijdig opgevolgd
worden.
BASF moet bij het onderzoek van incidenten de veiligheidsstudies evalueren. Dit gebeurt nu niet altijd.
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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