
Samenvatting Brzo-inspectierapport ExxonMobil Chemical Holland Bv RPP 
 
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 ExxonMobil 
Chemical Holland Bv RPP, die in mei 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 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid of milieu te maken hebben. In het rapport 
staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.  
 
Inleiding 
Op 16 en 20 mei 2014 controleerde een inspectieteam ExxonMobil Chemical Holland Bv RPP. 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. 
De inspecteurs lieten het bedrijf op 28 mei 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 ExxonMobil Chemical Holland Bv RPP? 
ExxonMobil Chemical Holland Bv RPP produceert weekmakers die gebruikt worden in de chemische 
industrie. Weekmakers zijn stoffen die kunststoffen elastisch maken.  
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij ExxonMobil Chemical Holland Bv RPP de onderstaande onderdelen.  
 
• Corrosie (roestvorming) 
• Procesveiligheid  
 
Resultaten 
 
Wat is op orde? 

• Beheersing en monitoring van degradatiemechanismen (zoals slijtage, roest) 

• Veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
1
 

• Periodieke beoordeling geïdentificeerde gevaren 

• Borging onderhoud van instrumentele en procesbeveiligingen 
 
Verbeterpunten  

• Monitoring conditie hittebeschermende bedekking 
 
Overtredingen   
Bij ExxonMobil Chemical Holland Bv RPP is geen overtreding aangetroffen.  
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs geen overtreding geconstateerd. De inspecteurs 
constateerden wel een aantal verbeterpunten en verwachten van het bedrijf dat zij die oppakken. Er zijn ook 
onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over 

                                                 
1 Veiligheidsbeheerssysteem (VBS): Het totale pakket aan maatregelen van een bedrijf om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. 

Dit moet het bedrijf systematisch geborgd hebben met procedures waarin afspraken staan wie wat wanneer moet doen. Het systeem 

moet ervoor zorgen dat er maatregelen zijn genomen en dat die ook blijven werken. Het gaat daarbij om technische maatregelen 

(ventilatie, filters, brandblussers, etc.) en organisatorische (afspraken over regelmatige controle, tijdig waarschuwen, wie doet wat als 

er iets misgaat?). Elk bedrijf dat onder het Brzo 1999 valt moet zo’n VBS hebben en bijhouden. 
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doen. 
 
Handhaving  
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. 
Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding? Dan volgt er een 
sanctie (waarschuwing, boete, of zelfs stilleggen) tot alle overtredingen zijn verholpen. Wanneer de 
inspecteurs ernstige overtredingen constateren, dan kunnen zij ook direct een sanctie opleggen. 
 


