Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ExxonMobil Chemical
Holland B.V. (locatie Botlek) te Botlekweg 121, Botlek Rotterdam
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 Brzoinspectie.
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 16 oktober 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio
het bedrijf ExxonMobil Chemical Holland B.V. (locatie Botlek) (verder te noemen Exxon).
Wat voor een bedrijf is Exxon?
Esso is een raffinaderij en verwerkt verschillende soorten ruwe olie. Deze wordt per schip aangevoerd,
opgeslagen in de tankparken op de Maasvlakte en in Europoort en vervolgens per pijpleiding naar de
raffinaderij vervoerd om verwerkt te worden. Na verhitting wordt de olie door middel van atmosferische
destillatie gescheiden in verschillende fracties. Door een reeks nabehandelingen komen de
verschillende producten op de gewenste specificatie.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Exxon de volgende onderdelen:
 De bezetting van de bedrijfsbrandweer;
 De actualiteit van de documentatie die tijdens een inzet van de bedrijfsbrandweer wordt
gebruikt;
 Er zijn drie werkvergunningen geïnspecteerd. Werkvergunningen worden gebruikt voor het
veilig uitvoeren van werkzaamheden. Hierin worden de voorwaarden gesteld waaronder de
werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.
 Een scheepsverlading.
Resultaten
Wat was op orde?
 De bezetting van de bedrijfsbrandweer was goed.
 De documenten van de bedrijfsbrandweer waren actueel
 De voorwaarden in de werkvergunning werden voldoende nageleefd
 Tijdens de scheepsverlading werden voldoende maatregelen getroffen om deze veilig te
kunnen uitvoeren.
Wat waren de verbeterpunten?
Er zijn geen verbeterpunten geconstateerd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.

