Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Hexion B.V. te
Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat 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 8, 9 en 14 februari 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo
en de veiligheidsregio het bedrijf Hexion B.V. (verder te noemen Hexion). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 21 februari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Hexion?
Binnen de inrichting van Hexion Specialty Chemicals B.V. (hierna: Hexion) worden de volgende drie
(hoofd)activiteiten uitgevoerd:
• Productie van kunstharsen, grondstoffen voor coatings en daaraan gerelateerde grondstoffen;
• Op- en overslag vloeibare gevaarlijke producten en grondstoffen in bulkvorm;
• Op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen stukgoedverpakkingen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Hexion de volgende onderdelen:
• Terugkoppeling Brzo inspectie 2017;
• Terreinronde en werkvergunningen;
• VBS element iii – maatregel gericht onderhoud en KPI's;
• VBS element v – artikel 31 algemene bepalingen: informatievoorziening en begidsing (in een
aparte rapportage);
• VBS element vi – incidenten onderzoek.
Resultaten
Wat was op orde?
• Terugkoppeling Brzo inspectie 2017: De acties zijn door Hexion beoordeeld, geadresseerd,
dan wel afgedaan, en worden in het Action Tracking Systeem geborgd.
• Terreinronde en werkvergunningen: Hexion besteedt systematisch aantoonbaar aandacht aan
orde en netheid.
• VBS element iii – maatregel gericht onderhoud en KPI's: Onderhoudswerkzaamheden worden
op basis van risico geprioriteerd en op basis van een inventarisatie voorbereid. Het uitvoeren
van inspecties en onderhoud is procedureel geborgd.
• VBS element vi – incidenten onderzoek: Er is een procedure voor het melden en afhandelen
van incidenten en deze incidenten worden in een digitaal systeem geregistreerd.
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Wat waren de verbeterpunten?
• Terreinronde en werkvergunningen: De plaatsing van de vacuümwagen dient met de
chauffeur van de vacuümwagen afgestemd en vastgelegd te worden. Het
aardbevestigingspunt dient aangeduid te worden. De kabels in de wartels van junctionbox
2055-R1-D1 volgens NEN voorschrift invoeren dient verbeterd te worden.
• VBS element iii – maatregel gericht onderhoud en KPI's: De procedures die het onderhoud
borgen, dienen aangepast en aangevuld te worden conform het recent herziene
onderhoudsproces.
• VBS element vi – incidenten onderzoek: De incidentmeldingen dienen op een meer
gestructureerde wijze behandeld en procedureel beter geborgd te worden. Er is een te hoge
mate van vrijblijvendheid in het afhandelen van incidentmeldingen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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