Samenvatting Brzo-inspectierapport ExxonMobil Chemical Holland B.V. ROP
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 een 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 of milieu te maken hebben. In het rapport
staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 15, 16, 20 en 22 mei 2014 controleerde een inspectieteam ExxonMobil Chemical Holland B.V. ROP. 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 B.V. ROP?
ExxonMobil Chemical Holland Bv ROP produceert chemicaliën die gebruikt worden in de chemische
industrie.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij ExxonMobil Chemical Holland B.V. ROP de onderstaande onderdelen:
•
•
•
•
•
•

Opleidingen en trainingen, communicatie van veiligheidsonderwerpen, het management van in te
huren partijen
1
Stoffenlijst
Omgang met wijzigingen
Procesveiligheid
Brandblusvoorzieningen
Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden

Resultaten
Wat is op orde?
• Beheersing werkvergunningen (de voorwaarden voor veilig werken)
• Opleidingen en trainingen.
• Omgang met wijzigingen.
Verbeterpunten (geen overtreding)
• Uitvoering en registratie van controles door het bedrijf bij de aannemers.
• Het opstellen van één document waarin alle stoffen met bijbehorende relevante gegevens zijn
opgenomen.
• Opvolging termijnen actiepunten.
• Monitoring hittebeschermende bedekking van installatie-onderdelen.
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De lijst van gevaarlijke stoffen waarmee een bedrijf werkt. Deze lijst verschilt per bedrijf en is belangrijk voor de
hulpdiensten wanneer er een incident is.

•

Leidingdoorvoeringen.

Overtredingen
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die
de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct
een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen
onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer
geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan
handhaven.
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde één overtredingen in deze categorie. Het bedrijf heeft onvoldoende gedaan
om het risico op een explosie zo klein mogelijk te maken:
• Door ExxonMobil Chemical Holland worden bepaalde werkzaamheden in gezoneerd gebied niet
gezien als “heet” werk maar als “koud” werk. Voor deze werkzaamheden is daarom geen “heet”werkvergunning nodig, een “koud”-werkvergunning volstaat. Dit betekent dat vooraf geen
explosiegevaarmeting plaatsvindt op de betreffende arbeidsplaats(en). Bovendien worden
voorzorgsmaatregelen zoals het tijdelijk verlagen van de kans op een explosieve atmosfeer tot een
aanvaardbaar niveau niet bij alle werkzaamheden getroffen. Werknemers begeven zich met
potentiële ontstekingsbronnen in gezoneerd gebied ook al zijn ze voorzien van een persoonlijke
explosiegevaarmeting. Dit wordt volgens eigen ExxonMobil procedure toegestaan.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs één overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen
de gestelde termijn ongedaan maken. De inspecteurs constateerden daarnaast 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 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 nemen
inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.
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