
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Huntsman Holland B.V. te 
Merseyweg 10, Botlek Rotterdam 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, 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 Brzo-inspectie. 
 
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 3, 5 en 9 juli 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Huntsman Holland B.V. (verder te noemen 
Huntsman). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 juli 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Huntsman? 
In de fabriek wordt polyurethaan gemaakt, een schuim dat onder andere wordt gebruikt voor het interieur 
van auto’s, kunstleder, schoenzolen en isolatiematerialen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Huntsman de volgende onderdelen: 

 VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen);  

 VBS element iii (De controle op de exploitatie), inclusief Atex;  

 Kwantitatieve Risico Analyse (QRA);  

 Milieu Risico Analyse (MRA);  

 Bedrijfsbrandweer. 
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Resultaten 
 
Wat was op orde? 
• VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen):  

De relevante informatie in de veiligheidsstudies wordt geregistreerd en de acties daaruit worden tijdig 
afgrond. De (her)beoordeling van de veiligheidsstudies en het benodigde kennisniveau is procedureel 
geborgd. Uit de veiligheidsstudies blijkt dat voldoende maatregelen zijn genomen om de risico's te 
beperken. De inhoudelijke beoordeling van de risico's werd grondig en met diepgang uitgevoerd. 

• VBS element iii (De controle op de exploitatie), exclusief Atex:  
De inspectie- en onderhoudsplannen van de onderzochte installaties zijn geregistreerd. De registratie 
van de inspectie- en onderhoudsplannen is procedureel geborgd. Uit documentatie blijkt dat de 
onderzochte installatie-onderdelen tijdig zijn geïnspecteerd, getest en onderhouden. 

• Kwantitatieve Risico Analyse (QRA):  
De beschrijving en de modellering van de uitgangspunten zijn conform de voorgeschreven 
rekenmethodiek Bevi. De scenario’s zijn conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevi geselecteerd 
en gemodelleerd. 

• Milieu Risico Analyse (MRA):  
Alle risicovolle activiteiten en milieurisico's zijn in beschouwing genomen en goed beschreven. 
Maatregelen ter voorkoming of beheersing van een onvoorziene lozing zijn aanwezig en verkeren in 
goede staat van onderhoud. 

• Bedrijfsbrandweer:  
De informatie over de gevaarlijke stoffen in opslag wordt geregistreerd. Plattegronden van het 
bedrijfsterrein zijn voor de hulpdiensten aanwezig. De begeleiding van de hulpdiensten tijdens de 
incidenten is goed geregeld. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
• VBS element iii (De controle op de exploitatie):  

De verruiming van de inspectiefrequentie en de onderbouwing daarvan zijn niet geregistreerd in de AMP 
plannen. Het onderhoud aan Atex-apparatuur in de MDI-1 fabriek bevindt zich niet op een acceptabel 
niveau. En de beschadigde fire cladding is niet gerepareerd. 

 
Geconstateerde 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. 
 
Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3: 
• Atex (in combinatie met VBS element iii):  

De Atex-apparatuur is tijdig geïnspecteerd, maar naar aanleiding van eerdere inspectieresultaten heeft 
het bedrijf geen passende maatregelen ondernomen. Na afloop van de Brzo-inspectie heeft het bedrijf 
wel onmiddellijk acties ondernomen en is de overtreding deels ongedaan gemaakt. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. De inspecteurs hebben ook 
verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 


