SAMENVATTING Brzo-inspectierapport bij BASF Nederland B.V. (locatie De Meern)
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de
inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft
als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de
resultaten van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een
inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid,
arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen
tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 8,9 en 10 september 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf BASF Nederland
B.V. (hierna: BASF). De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen
op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de
zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 10 september 2015 lieten de inspecteurs
het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste
resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is BASF?

BASF maakt katalysatoren die andere bedrijven in de chemische-, farmaceutischeen 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 steekproefsgewijs de volgende onderdelen:
 diverse systemen voor het beheersen van de veiligheid bij het bedrijf;
 opleiding van het personeel ten aanzien van omgaan met gevaarlijke stoffen;
 onderhoud van belangrijke installaties en beveiligingen;
 het beoordelen van risico’s;
 onderzoek naar en leren van incidenten;
 Blus- en koelwatercapaciteit- en opvang;
 de maatregelen voor beheersing van de milieurisico’s van de afstroom van bluswater
naar riolering en oppervlaktewater in geval van een brand;
 het opvolgen van de acties uit de Brzo-inspectie van 2014, waaronder de voortgang
van de uitvoering van het Plan van Aanpak voor het voorkomen van incidenten en
blootstelling.

Resultaten
Wat was op orde
 De training van de medewerkers is goed opgepakt;
 Werkinstructies zijn naar aanleiding van de tijdens de Brzo inspectie van 2014
gemaakte bevindingen aangepast aan de werkelijke situatie;
 Aan de naar aanleiding van het plan van aanpak geconstateerde tekortkomingen aan
veiligheidsstudies wordt gewerkt;
 Het bedrijf houdt zich aan de eigen procedure bij het uitvoeren van onderhoud;
 Registratie van incidenten is verbeterd waardoor evaluatie nu sneller plaats kan
vinden;
 De hoeveelheid bluswater dat nodig is om een brand te bestrijden en de
opvangcapaciteit van het bluswater is voldoende.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
 Implementatie van verbeteringen, zoals gebruik van de kans op blootstelling aan
nikkel stof verminderende persoonlijke beschermingsmiddelen, zijn nog niet overal
gereed;
 Nieuwe procedures en instructies moeten nog verder getoetst worden en zich
bewijzen aan de praktijk;
 Beschrijving van de keten van gebeurtenissen vanaf direct in het oog springende
oorzaken via een foutenboom naar een directe oorzaak moet verder worden
uitgewerkt;
 Gegevens die van belang zijn voor het meten van prestaties van het veiligheidsbeleid
moeten verder worden uitgewerkt.
Eindoordeel
Bij BASF is tijdens de inspectie geen overtreding geconstateerd.
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele verbeterpunten en geen
overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten
oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan
het inspectieteam geen uitspraken over doen.

