Samenvatting BRZO-inspectie bij Nederlandse Erts- en MineraalBewerking (NEM) te Vlaardingen
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.
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 30 november en 3 december 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Nederlandse Erts- en
Mineraal-Bewerking (NEM) te Vlaardingen. 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 10 december 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 is NEM voor bedrijf?
De hoofdactiviteit van NEM bestaan uit het bewerken, op- en overslaan van ferro alloys, mineralen, ertsen
en afvalstoffen van en voor derden. De bewerking bestaat uit het vermalen van deze stoffen met speciaal
daarvoor ontworpen installaties.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij NEM de volgende onderdelen:
• Terreininspectie
• Het toezicht op de prestaties
• Controle en analyse
• Installatiescenario's (maatregelgericht)
Resultaten
Wat is op orde?



Good-housekeeping:
Er wordt aandacht besteed aan good-housekeeping.
Controle en analyse:
Er zijn voor Audits en directiebeoordeling geen overtredingen geconstateerd. De NEM heeft een
passende audit en beoordelingssystematiek ingevoerd. E.e.a. is goed gedocumenteerd, redelijk
geschikt en goed geïmplementeerd. Op het kunnen aantonen dat de voorgenomen auditplanning per
VBS element ook wordt uitgevoerd, zal tijdens een eerstvolgende periodieke Brzo-inspectie worden
gecontroleerd

Verbeterpunten (geen overtreding):


Het toezicht op de prestaties:
Er zijn voor het Toezicht op de prestaties geen overtredingen geconstateerd. Er zijn wel
verbeterpunten m.b.t. de KPI's wenselijk. Voor een goede invulling van het PDCA-cyclus gericht op
het beoordelen van het goed functioneren van het VBS wordt aanbevolen aanvullende KPI's op te
stellen. Hoewel het Toezicht op de prestaties, door het ontbreken van deze tool, beoordeeld zou
kunnen worden als matig geschikt, is met de uitgebreide vastlegging en de inhoudelijke uitvoering



van de audits en de opvolging van de geconstateerde afwijkingen de implementatie als goed
beoordeeld.
Installatiescenario's:
De preventieve en repressieve maatregelen welke zijn opgenomen in de installatiescenario's zijn
onvolledig en onvoldoende specifiek en moeten op onderdelen en in samenhang met het VBS
worden aangepast. Alle relevante LOD’s dienen in het scenario te worden opgenomen, inclusief
verwijzing naar de juiste procedures, werkinstructies en documenten. De risico-inschatting zware
ongevallen van kansen en effecten moeten nader worden onderbouwd en dienen herleidbaar te zijn.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtredingen. 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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