Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Kemira Rotterdam B.V.
locatie Europoort te Moezelweg 151, Europoort 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 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 29 en 30 januari en 6 februari 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag
Wabo en de Veiligheidsregio het bedrijf Kemira Rotterdam B.V. locatie Europoort (verder te noemen
Kemira). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 februari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Kemira?
Kemira is een bedrijf dat waterstofperoxide produceert. Het belangrijkste gevaar van de
waterstofperoxidefabriek is het vrijkomen van oxiderende, corrosieve en/of brandbare stoffen. Vanwege de
aanwezigheid van grote hoeveelheden van deze gevaarlijke stoffen valt het bedrijf onder de Brzo-wetgeving.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Kemira de volgende onderdelen:
Onderhoud, orde en netheid, installaties en terrein;
Veroudering van passieve brandbeveiliging (PBB);
Veroudering van apparatuur door mechanische vermoeiing;
Veroudering van voormalige zorgplichtleidingen die tegenwoordig onder de wetgeving van
drukapparatuur vallen;
De kwantitatieve risicoanalyse;
Het eigen onderzoek en de opvolging van (zware) ongevallen op het bedrijf;
Het kwaliteitssysteem dat het opleidingsniveau én de (te volgen) opleidingen op het bedrijf regelt.
Resultaten
Wat was op orde?
Alle bovengenoemde inspectie onderwerpen zijn in voldoende mate in orde bevonden. Wel zijn er diverse
verbeterpunten geconstateerd.
Wat waren de verbeterpunten?
- Aanpassing van de QRA op een tweetal punten.
- Nagaan of voldoende kwaliteit PBB aanwezig is om reparatie en herstel van installatie A (Area A)
pas in 2021 uit te voeren.
- De inspectie-eisen en reparatiespecificaties voor PBB beter vastleggen in onderhoudsdocumentatie.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

