
Samenvatting Brzo-inspectierapport Organik Kimya Netherlands B.V. 
 
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 inzicht te geven in de resultaten van de Brzo-inspectie bij 
Organik Kimya Netherlands B.V. te Rotterdam Botlek die in februari 2014 is uitgevoerd.   
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie 
controleert een inspecteur niet alle onderdelen die met veiligheid of milieu te maken hebben. In het 
rapport staat wat is aangetroffen tijdens de inspectie.  
 
Inleiding 
 
Op 13, 20, 23 en  24 januari 2014 controleerde een inspectieteam Organik Kimya Netherlands B.V.,  
De inspecteurs controleerden 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. De 
inspecteurs lieten het bedrijf op 24 januari 2014 weten wat hun bevindingen waren. In deze 
samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en de beoordeling door het 
inspectieteam.   
 
Wat voor een bedrijf is Organik Kimya Netherlands B.V.,? 
Organik Kimya Netherlands B.V. produceert chemicaliën voor ondermeer de textielindustrie. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Organik Kimya Netherlands negen onderdelen. Waar onder:  
 

• De algemene staat van het terrein 

• Opslag gevaarlijke stoffen 

• Omgang met afvalwaterstromen  

• De controle door het bedrijf zelf of het de afgesproken maatregelen en handelswijzen ook 
daadwerkelijk uitvoert 

• Omgaan met wijzigingen 

• Leren van incidenten 
 

Resultaten 
 
Wat is op orde? 

• Organik Kimya laat zowel voor de algemene staat van het terrein als voor de opslag van 
gevaarlijke stoffen zien dat de genomen maatregelen leiden tot verbetering. De 
veiligheidscultuur in het bedrijf is zichtbaar positief veranderd. 
Er zijn nog enkele punten voor verbetering, deze zijn vastgelegd in het inspectierapport en 
Organik Kimya heeft toegezegd deze op te pakken. 

• Organik Kimya neemt de afgesproken veiligheidsmaatregelen en uitgangspunten daarbij  
(beleid) serieus, pakt deze op en werkt deze geregeld bij. Dat blijkt zowel uit de manier 
waarop het bedrijf de controles van de afgesproken maatregelen en handelswijzen bij zichzelf 
uitvoert als ook de wijze waarop men de verbeterpunten uit deze controles toepast. Het 
management is daarbij betrokken. Het gebruik van zichzelf opgelegde prestatie-indicatoren 
helpt daarbij. 

• Organik Kimya doet onderzoek naar de oorzaak van incidenten. Acties die volgen uit 
incidentenonderzoek worden vastgelegd en gevolgd. Voorstellen voor wijzigingen worden 



conform de wijzigingen procedure opgepakt. Uitgevoerde wijzigingen worden beoordeeld op 
effectiviteit. Ook wordt geëvalueerd of de uitvoering  volgens afspraak is verlopen. 

• Het bedrijf heeft de kans op de verontreiniging van het havenwater en het afvalwater naar de 
gemeentelijke  waterzuiveringsinstallatie vanuit het bedrijfsterrein onderzocht. Bij een normale 
bedrijfsvoering komt dit niet voor. De maatregelen om verontreiniging te voorkomen zijn 
aanwezig en werken zoals bedoeld. 

 
Verbeterpunten (geen overtreding) 

• De rioleringstekening komt niet geheel overeen met de werkelijke situatie bij het bedrijf en 
moet worden bijgewerkt 

• Het bedrijf moet een wijziging aanvragen van de vergunning voor de manier waarop slangen 
voor productverpompingen worden geïnspecteerd en vervangen.  

• Uit  een  zeer kleine  steekproef  van een afsluiter  die  niet goed afsloot, bleek dat niet 
inzichtelijk  is  of het  onderhoud  en  reparatie  voor  die  afsluiter ook  daadwerkelijk  is 
uitgevoerd.  Onderhoud  is  een  onderwerp  bij  de  eerstvolgende  inspectie,  omdat  de 
uitgevoerde steekproef te klein was om een conclusie te kunnen trekken 

• Niet bij alle afsluiters voor het bedrijfsriool zijn aanduidingsbordjes en sleutels aanwezig. 
Organik Kimya moet deze alsnog aanbrengen. 

 
Eindoordeel 
 
Bij deze inspectie bij Organik Kimya zijn geen overtredingen aangetroffen.  
 
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. 
 
Vervolg op verbeterpunten 
Naar aanleiding van het inspectiebezoek heeft Organik Kimya Netherlands B.V. op 2 juli 2014 aan de 
DCMR Milieudienst Rijnmond bericht dat  alle verbeterpunten  zijn verholpen. Bij dat bericht heeft zij 
een bijlage gestuurd met daarin samengevat een overzicht van de door Organik Kimya Netherlands 
B.V. genomen acties en data van afronding van de verbeterpunten. 
 
 
 


