Samenvatting Brzo-inspectie bij Kemira Europoort te Rotterdam
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie:
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om
te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting:
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten
van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 4, 5 en 6 februari 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Kemira te Europoort. De
inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De
inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan
schort. Op 3 maart 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze
samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het
inspectieteam.
Wat voor bedrijf is Kemira?
Kemira Europoort 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 oxiderende en
milieugevaarlijke stoffen valt het bedrijf onder de BRZO-wetgeving.
Wat controleerden de inspecteurs?
•

•
•
•

De wijze waarop de organisatie is ingericht met de daarbij behorende taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de training die nodig is om deze taken uit te
voeren.
De getroffen beheersmaatregelen uit een scenario uit het veiligheidsrapport.
De wijze waarop ongevallen onderzocht en geëvalueerd worden.
De wijze waarop de bluswatercapaciteit en -opvang geborgd is.

Resultaten
Wat was op orde:
- Er is een duidelijk systeem om trainingen van personeel bij te houden.
- De werking van bijna alle veiligheden uit het gekozen scenario zijn geborgd.
- Er is voldoende bluswater beschikbaar voor koeling.
- De opvangcapaciteit voor verontreinigd bluswater is groot genoeg.
- Er is een goede procedure voor incidentenregistratie en -onderzoek
- De procedure voor incidentenregistratie en -onderzoek is geïmplementeerd.
Verbeterpunten (geen overtredingen):
- Trainingen en opleidingen dienen binnen de gestelde termijnen gevolgd te worden.
- Functieomschrijvingen dienen periodiek gereviewd te worden.
- Borging veiligheid uit het scenario.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf
heeft de overtreding, voor de terugkoppeling op 3 maart 2015, opgelost. De overtreding is
geregistreerd, maar verdere handhaving is niet noodzakelijk.
Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die
oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het
inspectieteam geen uitspraken over doen.

