
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Yara Vlaardingen B.V. te 
Zevenmanshaven Oost 67, Vlaardingen 
 
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 3, 8 en 9 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Yara Vlaardingen B.V. (verder te noemen Yara). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 16 december 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Yara? 
Yara is producent van vloeibare en vaste meststoffen voor de land- en tuinbouw. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Yara de volgende onderdelen: 

- MRA; 
- Audits; 
- Management review; 
- Werkvergunningen 
- Intern noodplan 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
MRA: 

- Yara heeft op een juiste wijze haar stoffen geselecteerd en opgenomen in de MRA; 
- Yara heeft de modellering in Proteus worst case uitgevoerd. 
- Het intern noodplan is gestructureerd en overzichtelijk geschreven en passend voor de situatie bij 

Yara. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Yara wordt geadviseerd de auditoren onafhankelijker te maken door auditoren in te zetten van een 
andere vestiging van Yara; 

- Yara dient aan de verslaglegging van de interne audits meer aandacht te besteden; 
- Yara dient de nieuwe procedure managementreview te implementeren; 
- Yara dient de KPI's meerdere malen per jaar te bespreken om de risico’s van het proces beter te 

beheersen; 
- Yara dient meer aandacht aan de acties uit rapporten, verslagen en audits te besteden en de acties 

te borgen in het systeem. 
 

MRA 
- De situatie bij Yara kom niet volledig overeen met de stand der veiligheidstechniek. Yara dient de 

onderbouwing van de MRA hierop aan te passen; 
- Yara dient beter te onderbouwen waarom bepaalde units niet gemodelleerd zijn in Proteus.  
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- Yara dient de bediening van de calamiteitenafsluiter beter te borgen in haar bedrijfsnoodplan.  
 

Housekeeping: 
- Yara dient opslag die geen doel meer dient, zoveel mogelijk te verwijderen uit de loodsen ter 

vermindering van de vuurbelasting 
- Yara dient draaiende delen af te schermen 
- Yara dient de logistiek van wegrijdende tankwagens te heroverwegen en waar nodig aan te passen 

 
Veiligwerkvergunningen: 
- Yara dient de procedure veiligwerkvergunningen vast te stellen 
- Yara dient in de procedure veiligwerkvergunningen de verwijzingen naar onderliggende 

documentatie op te nemen 
- Yara dient in de veiligwerkvergunningen alle relevante PBM's op te nemen 

 
Intern Noodplan: 
- Yara dient te borgen dat medewerkers op te hoogte blijven van de inhoud van het actuele noodplan 
- Yara dient actiepunten vanuit de evaluatie van het noodplan vlot op te pakken 
- Yara dient te borgen dat ook tijdens de periode dat de coronabeperkingen gelden, de 

noodorganisatie in staat blijft om in een noodsituatie adequaat te handelen 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 

 


