Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Kemira Europoort gevestigd op
Moezelweg 156 in Europoort Rotterdam.
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, 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 om 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 4, 8 en 9 februari 2016 controleerden inspecteurs van de veiligheidsregio, Inspectie SZW en het bevoegd
gezag Wabo het bedrijf Kemira Europoort (verder te noemen Kemira). 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 2016 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 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:




Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
De juiste manier van het behandelen van wijzigingen in de organisatie of de fabriek.
De voorbereiding van het bedrijf op rampen en de voorzieningen voor de rampenbestrijding door de
hulpdiensten.
Resultaten
Wat was op orde?





Kemira heeft procedures en instructies voor het uitvoeren van onderhoud.
Onderhoud- en inspectieplannen en de resultaten van onderhoud en inspecties worden vastgelegd.
Onderhoud wordt planmatig en systematisch uitgevoerd.
Kemira voert de wijzigingen in de fabriek of de organisatie uit volgens de diverse procedures.
Vervolgens vindt de oplevering van de wijziging plaats volgens de procedure. Tenslotte vind de
evaluatie van de wijzigingen plaats volgens de procedure. Hiermee is de Plan-Do-Check-Act cirkel
rond.
Kemira is goed bereikbaar voor de hulpdiensten in geval van calamiteiten en heeft goed geregeld
dat de hulpdiensten snel en doelmatig van de juiste informatie kunnen worden voorzien.

Wat waren de verbeterpunten?


Over het algemeen kan gesteld worden dat voor de geïnspecteerde onderwerpen de inzichtelijkheid
van de documentatie iets verbeterd kan worden.

Geconstateerde overtredingen?
Het inspectieteam constateerde alleen verbeterpunten en geen overtredingen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
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