
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Yara Sluiskil B.V. te 
Industrieweg 10, Sluiskil 
 
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 14 juli 2021 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf 
Yara Sluiskil B.V. (verder te noemen Yara). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 juli 2021 bekend 
gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Yara? 
Yara produceert en verkoopt stikstofhoudende meststoffen en chemicaliën zoals ammoniak, kooldioxide en 
salpeterzuur. Op het terrein van Yara bevinden zich drie ammoniak fabrieken, twee salpeterzuur fabrieken, 
twee ureum fabrieken en twee nitraat granulatie eenheden. Ongeveer 70% van de ammoniakproductie wordt 
gebruikt voor kunstmestproducten, de overige 30% wordt verhandeld. Yara valt onder het Besluit risico's 
zware ongevallen 2015 vanwege de aanwezigheid van onder andere ammoniak, salpeterzuur en 
ammoniumnitraat. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Controle op aanwezigheid van de veiligwerkvergunning op de werkplek 
- Controle op correct invullen van de start werk analyse 
- Controle aanwezigheid, houdbaarheid en staat van veiligheidsmiddelen en persoonlijke 

beschermingsmiddelen 
- Controle op doorlooptijd van wijzigingen en risico afwegingen in het geval van overbruggingen 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 

 


