Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij LyondellBasell, Chemieweg 3 te
Zevenbergen
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 28 en 29 juni 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf
LyondellBasell. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 juli 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is LyondellBasell?
De LyondellBasell Moerdijk Site is gevestigd in het gebied van het Havenschap Moerdijk nabij het Hollands Diep,
Klundert, Zevenbergen en Moerdijk. Het bedrijf produceert Catalloy en Polybuteen-1 polymeren.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij LyondellBasell de volgende onderdelen:
- Het personeelsbeleid.
- De veiligheid van de bedrijfsvoering en het onderhoud.
- Onderzoek van zware ongevallen.
- Zelfcontrole en analyse.
Resultaten
Wat was op orde?
- De documentatie en wijze van uitvoeren van het personeelsbeleid.
- De documentatie en beschrijving van de veiligheid van de bedrijfsvoering en het onderhoud.
- Onderzoek naar zware ongevallen.
- Documentatie en uitvoering van de zelfcontrole en analyse.
Wat waren de verbeterpunten?
- De functiebenaming van personeel dient eenduidiger te worden beschreven.
- Openstaande acties aangaande veiligheidskritisch equipement moeten en kunnen korter open staan.
- Het documentenbeheer bij de afdeling maintenance moet worden verbeterd.
- Het verschil in de risicomatrices moet worden onderzocht en er dient gebruik te worden gemaakt van slechts één
risicomatrix.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

