
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport van de inspectie bij Century 
Aluminium Vlissingen BV te frankrijkweg 3, Vlissingen 

 
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 9 februari 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de 
waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Century Aluminium Vlissingen BV (verder te noemen Century BV). 
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 februari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Century BV? 
Century produceer anodes voor de aluminium industrie. De maximale productiecapaciteit van deze 
fabriek is 300.000 ton anoden per jaar. De anoden worden verscheept naar IJsland, waar zij worden 
gebruikt in het productieproces van de aluminiumsmelters in IJsland. Tevens zullen de anoden worden 
verkocht aan derden. 
 
Voor de productie werd gestart in november 2013, is er een omvangrijk investeringsproject uitgevoerd 
door een internationaal projectteam. Hierdoor voldoet de productielocatie aan de eisen op het gebied 
van Veiligheid en Milieu en is het mogelijk de gewenste producten te leveren. Century Vlissingen heeft 
de intentie om zoveel mogelijk ondernemers uit de regio contracteren. 
 
Century Vlissingen ontwikkelt nieuwe werkgelegenheid in Zeeland 
 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Century BV de volgende onderdelen: De verlading en 
opslagfaciliteiten van koolsteenteerpek, deze activiteit is de aanleiding voor de inspectie 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
De verlading en de opslag van steenkoolteerpek is op orde, deze activiteiten worden beheerst en 
doelmatig uitgevoerd 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
Geen 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving. 
De housekeeping was op orde. 

 


