Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Huntsman Holland Bv te
Merseyweg 10, 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 5, 8 en 12 juli 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Huntsman Holland Bv (verder te noemen Huntsman). De resultaten zijn in
kaart gebracht en op 18 juli 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Huntsman?
In de fabriek worden grondstoffen voor polyurethaan (PUR) gemaakt. Dit is 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:
• Veilige uitvoering van de werkzaamheden: hoe gaat het bedrijf om met alarmen (alarmbeheer);
• VBS element vi - Onderzoek zware ongevallen: leren van incidenten;
• Maatregelgerichte benadering van het onderhoudsmanagement: hoe heeft het bedrijf onderhoud
geborgd van aanwezige apparatuur;
• Explosieveiligheid (ATEX): naleving in gebieden waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan
zijn;
• Domino-aanwijzing: inventarisatie en communicatie domino-effecten met buurbedrijven;
• Ageing:
• Faalmechanisme - thermische en mechanische vermoeiing (fatigue);
• Passieve brandbeveiliging;
• Drukapparatuur voorheen zorgplicht.
Resultaten
Wat was op orde?
Veilige uitvoering van de werkzaamheden - hoe gaat het bedrijf om met alarmen (alarmbeheer):
Huntsman heeft het beleid met betrekking tot alarmen duidelijk beschreven. Het beleid is vertaald naar
procedures die aantoonbaar gevolgd worden. Operators zijn goed op de hoogte van diverse soorten
alarmen en de wijze waarop zij moeten handelen.
VBS element vi - onderzoek zware ongevallen - leren van incidenten:
Huntsman registreert de (bijna) incidenten in een softwaretool en voert indien nodig een
incidentonderzoek uit. De onderzoeksresultaten en de uit het onderzoek voortkomende maatregelen
zijn in de tool bijgehouden.
Dit gebeurt volgens de procedure van Huntsman.

Maatregelgerichte benadering van het onderhoudsmanagement - hoe heeft het bedrijf onderhoud
geborgd van aanwezige apparatuur:
Huntsman heeft het onderhoud van de geïnspecteerde maatregelen voldoende geborgd. De
gehanteerde strategie en werkwijze zijn passend voor de complexiteit van het bedrijf en de risico's
voor zowel veiligheid als milieu.
Domino aanwijzing - inventarisatie en communicatie domino-effecten:
De intern veroorzaakte domino-effecten zijn bekend en gecommuniceerd met de buurbedrijven en
omwonenden. Het risico van extern veroorzaakte domino-effecten is beoordeeld.
Ageing:
• Faalmechanisme - vermoeiing (fatigue):
Geïnventariseerd is waar vermoeiing zou kunnen optreden en beleid is opgesteld om degradatie door
vermoeiing te beheersen. De beschouwde onderdelen waar mechanische vermoeiing zou kunnen
optreden zijn tijdig geïnspecteerd.
• Passieve brandbeveiliging:
Huntsman heeft een beleid vastgesteld voor het aanbrengen van passieve brandbeveiliging.
Wat waren de verbeterpunten?
Veilige uitvoering van de werkzaamheden - hoe gaat het bedrijf om met alarmen (alarmbeheer):
De nieuwe werkwijze met betrekking tot alarmbeheer is nog niet in alle installaties ingevoerd. Er is wel
een plan voor de gefaseerde implementatie aanwezig.
Onderhoud maatregelen naar aanleiding van visuele inspecties: Borg dat ook tijdens een
onderhoudsstop geconstateerde laag risico lekkages worden gemeld in het onderhoudssysteem.
Ageing:
Faalmechanisme - vermoeiing (fatigue):
Onvoldoende is gedocumenteerd waarom bepaalde dunne leidingen niet geïnspecteerd worden.
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. Op basis van
deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.
Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3:
• Het beleid voor en de uitvoering van inspectie en onderhoud van passieve brandbeveiliging (PBB)
en de reparatie van beschadigingen aan PBB.
• Huntsman legt de inspectiescope en de resultaten van de ATEX-inspecties onvoldoende vast.
• De herbeoordeling en herclassificatie van de aanwezige drukapparatuur (voorheen vallend onder
de zorgplicht) is onvolledig.”
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook
verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt
gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.
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