
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Kemira Rotterdam B.V. te 
Moezelweg 151, Europoort 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 1, 4 en 9 februari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het 
bedrijf Kemira Rotterdam B.V. (verder te noemen Kemira). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 
februari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Kemira? 
Kemira Europoort produceert waterstofperoxide. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Kemira de volgende onderdelen: 

- Algemene beheerssysteem VBS element a - Veiligheidscultuur en opvolging 2020. 
- VR - Actualisatieplicht 
- Identificatie en beoordeling van gevaren VBS element ii - Veiligheidsstudies 
- Controle op de exploitatie VBS element iii - Maatregelen / Visuele inspectie  
- Controle en Analyse VBS element vi - Management review 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
 
Algemene beheerssysteem VBS a  

- Veiligheidscultuur: 
Kemira Europoort bevindt zich wat veiligheidscultuur betreft in de evaluerende fase: het heeft 
hiervoor geschikt beleid goed vastgelegd en ook aantoonbaar in voldoende mate geïmplementeerd. 

- Opvolging 2020: 
Kemira heeft de PDCA cyclus van VBS element a aantoonbaar in voldoende mate heeft gesloten: de 
opvolging van acties uit de Brzo inspectie van 2020 is goed geborgd en de opvolging van de 
verplichtingen in Brzo artikelen 8 en 10 zijn ook in voldoende mate geborgd. 

 
VR: 

- Opvolging Brzo artikel 10 lid 7 (VR actualisatie): 
Kemira is bezig met de actualiseren van het VR en zal na afronding een overzicht van de wijzigingen 
aan de DCMR sturen. 

 
VBS ii: 

- Duidelijke procedure voor systematische identificatie 
- Veiligheidsstudies zijn passend voor de risico's in het bedrijf 

 
VBS iii: 
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- Visuele inspectie 
Tijdens terrein ronde zijn bij de visuele inspectie geen afwijkingen geconstateerd: Kemira heeft de 
good housekeeping op orde. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
 
VBS ii 

- Borg de tijdige uitvoering van de PHA revalidatie. 
- Kemira dient ervoor te zorgen dat naast de risico-inschaling en prioritering ook maximale termijnen 

worden vastgelegd en gehanteerd voor actiepunten voortkomend uit veiligheidsstudies. 
- Kemira dient te zorgen dat zorgplicht apparatuur systematisch gecontroleerd wordt. 

 
VBS vii 

- Kemira heeft een goed gedocumenteerd en geïmplementeerd systeem voor uitvoering van de 
management review. De geschiktheid van de management review is nog tijdens de inspectie 
aangescherpt en nader toegespitst op een met documenten onderbouwd directie oordeel over de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het PBZO en het VBS.  
Met de aanpassing van het format voor de management review en het direct toepassen van deze 
aanscherping op de management review van 2020 is de naspeurbaarheid van de analyse van het 
presteren van de het PBZO en VBS en het specifieke oordeel per VBS element verbeterd: daarmee 
is de geconstateerde afwijking van de norm nog tijdens de inspectie aantoonbaar gecorrigeerd.  

 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 

 


