
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Tronox Pigments (Holland) 
B.V. te Prof. Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, 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 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 1 april 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio het bedrijf 
Tronox Pigments (Holland) B.V. (verder te noemen Tronox).  
 
Wat voor een bedrijf is Tronox? 
Tronox Pigments (Holland) B.V. produceert het pigment titaandioxide uit titaanerts. Het bedrijf valt 
onder Brzo regelgeving op grond van de aanwezigheid en het gebruik van Chloor, Titaantetrachloride en 
Tolueen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Tronox de volgende onderdelen: 

- Orde en netheid terrein en installaties 
- Werkvergunningen 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Er wordt gewerkt conform de werkvergunningen 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
 
Tronox dient: 

- er op toe te zien dat de werkplek schoon en opgeruimd worden achtergelaten; 
- er op toezien dat valgevaar m.b.t. materialen wordt voorkomen; 
- te borgen dat indien het werkgebied vrijgegeven dient te worden door een operator dit ook op de 

werkvergunning geregistreerd wordt; 
- procedureel te borgen op welke wijze leidingen afgebind moeten worden en dit te implementeren in 

de bedrijfsvoering. Controle hierop in het werkveld is hier een onderdeel van. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 

  


