Samenvatting BRZO-inspectierapport Momentive Specialty Chemicals UK Limited,
Dutch Branch, locatie Botlek
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 milieu-eisen 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 een 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 of milieu te maken hebben. In het rapport
staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 15, 20 mei en 2 juni 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf Momentive Specialty Chemicals UK
Limited, Dutch Branch, locatie Botlek (verder Momentive Botlek genoemd) te Rotterdam Botlek. 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.
De inspecteurs lieten het bedrijf op 3 juni 2014 weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting
staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en de beoordeling door het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Momentive Botlek?
Dit is een chemische fabriek waar formaline wordt gemaakt. Formaline wordt ondermeer gebruikt als
desinfectiemiddel op agrarische bedrijven.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Momentive Botlek volgende onderdelen:
• inspectie en onderhoud blussystemen;
• de stoffenlijst;
• maatregelen tegen oppervlaktewater verontreiniging.
Resultaten
Wat is op orde?
• Inspectie en onderhoud aan blussystemen voert het bedrijf tijdig en aantoonbaar uit. De stoffenlijst is
beschikbaar en voldoet aan de wettelijke eisen.
• Momentive Botlek beschikt over voldoende en geschikte voorzieningen en maatregelen om bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen de verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen.
Verbeterpunten(geen overtreding)
• Het bedrijf heeft een onderhoudsmanagementsysteem dat er in voorziet dat onderhoudswerkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Daar is sprake van een tekortkoming. Aan een installatie
met gevaarlijke stoffen kan alleen onderhoud plaatsvinden als deze installatie veilig in en uit gebruik
kan worden genomen. De borging om dat veilig te kunnen doen, schiet tekort.
• Het bedrijf bevindt zich in een veranderingstraject. Momentive Botlek ontwikkelt een nieuw
onderhoudssysteem. In dat traject is aandacht voor de beheersing van veiligheidsaspecten.
Vanwege de ontwikkeling van dat nieuwe systeem is door het inspectieteam besloten om niet te
handhaven op de geconstateerde tekortkomingen. In plaats daarvan beveelt het inspectieteam het
bedrijf aan om die tekortkomingen mee te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe systeem.
Tijdens de inspectie is door het bedrijf mondeling toegelicht dat bij de introductie van het nieuwe

onderhoudssysteem, medio 2014, de constateringen zoals gedaan tijdens de inspectie worden
meegenomen in het opbouwen van het nieuwe systeem. Ook zullen procedures worden aangepast.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele 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. Over deze punten kan het inspectieteam dan ook geen uitspraken
doen.

