Samenvatting BRZO- Inspectie bij Kemira Rotterdam B.V. locatie
Europoort te Europoort Rotterdam
Op 6, 14, 17 en 18 februari 2014 is een inspectie uitgevoerd door toezichthouders van Bevoegd gezag Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, Bevoegd gezag Wet veiligheidsregio's en Inspectie SZW bij Kemira
Rotterdam B.V. locatie Europoort te Europoort Rotterdam.
Tijdens de inspectie is steekproefsgewijs gecontroleerd of datgene wat in het bedrijf aangetroffen is, in
overeenstemming is met de geldende eisen. Op 20 februari 2014 kreeg het bedrijf terugkoppeling van de
bevindingen. In deze samenvatting staan de resultaten van deze inspectie en de beoordelingen van het
inspectieteam.
Resultaten/bevindingen
Housekeeping
Het is duidelijk te zien dat het in 2013 gestarte Lean project voor verbetering van de housekeeping goed
loopt. De housekeeping bij Kemira Europoort is in orde.
Audits en managementreview
Er is een auditprocedure aanwezig. Kemira heeft een planning voor het uitvoeren van interne audits. Alle
onderdelen van het managementbeheersysteem worden eens in de drie jaar geaudit door opgeleide
auditors.
Rapportage vindt plaats conform een vast format.
Audits worden uitgevoerd conform de procedure. Acties naar aanleiding van de bevindingen worden
geregistreerd en gemonitord in Synergi
De audits dienen als input voor de managementreview.
Kemira heeft auditprocedures vastgesteld en past deze toe voor systematische periodieke evaluatie van het
beleid ter voorkoming van zware ongevallen. De doeltreffendheid en de deugdelijkheid van het
veiligheidsbeheerssysteem worden door de audits gemeten. Dit is conform BRZO '99, bijlage II, onder h.
Er is een procedure voor het uitvoeren van de management review. In de procedure is aangegeven op basis
van welke gegevens deze opgesteld wordt. Als input voor de review worden naast eigen interne audits ook
de resultaten van externe audits en resultaten van interne kpi's gebruikt.
De managementreview leidt tot doelstellingen ten aanzien van de VBS elementen voor het volgende jaar.
Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de conclusies met betrekking tot werking van de elementen.
In de procedure is aangegeven welke onderwerpen in ieder geval aan de orde moeten komen in de
management review. De managementreview wordt uitgevoerd conform de procedure.
De managementreview is opgezet zoals beschreven in onderdeel h van bijlage II van het BRZO '99.
Stoffenlijst
Kemira beschikt over een actuele lijst met op de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen. In geval van
calamiteiten kan de juiste informatie aan de hulpdiensten worden verstrekt.
Conclusie
Bij Kemira Rotterdam B.V. locatie Europoort is 1 overtreding aangetroffen.
Er zijn tijdens de visuele inspectie geen bevindingen gedaan die de indruk geven dat de staat van de
inrichting onvoldoende de veiligheid van de omgeving borgt.
Kemira heeft auditprocedures vastgesteld en past deze toe voor systematische periodieke evaluatie van het
beleid ter voorkoming van zware ongevallen. De doeltreffendheid en de deugdelijkheid van het
veiligheidsbeheerssysteem worden door de audits gemeten.
De managementreview is opgezet zodat sprake is van een met documenten gestaafde analyse door de
directie van de resultaten van het gevoerde beleid, van het veiligheidsbeheerssysteem en van de
actualisering daarvan. Kemira voldoet hiermee aan onderdeel h van bijlage II van het BRZO '99.
Op basis van de geïnspecteerde onderwerpen blijkt niet dat bij Kemira Rotterdam B.V. locatie Europoort de
noodzakelijke veiligheidsbeheerssystemen niet aanwezig zijn.

Wel zijn er gebreken vastgesteld die direct verholpen moeten worden om de risico’s te kunnen beheersen.
Handhaving
Op alle vastgestelde overtredingen wordt handhaving ingezet. Dit gebeurt op basis van een
handhavingstrategie. De toezichthouders geven opvolging aan de ingezette handhaving totdat de
overtredingen zijn opgeheven. Als het bedrijf in gebreke blijft leidt dit op basis van de handhavingstrategie tot
een sanctie.
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