
Samenvatting Brzo-inspectierapport Century Aluminum Vlissingen BV  
 
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.  
 
Doelstelling van de samenvatting  
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de 
resultaten van deze Brzo-inspectie.  
 
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 maandag 23 februari en dinsdag 24 februari 2015 controleerde een inspectieteam het 
bedrijf Century Aluminum Vlissingen BV te Vlissingen. De inspecteurs inspecteerden 
steekproefsgewijs 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 4 
maart 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 voor een bedrijf is Century?  
Century is gevestigd in het Sloe-gebied, gemeente Vlissingen, en produceert Anoden. Dit 
zijn koolstof blokken die worden gebruikt als stroomgeleiders in het elektrolyseproces 
waarmee aluminium wordt geproduceerd. De grondstoffen die worden gebruikt bij de 
productie van anoden zijn petroleumcokes, steenkoolteerpek en anoderesten.  
 
Wat controleerden het inspectieteam?  
De inspecteurs controleerden bij Century de volgende onderwerpen: 
  

• VBS element a (Onderdelen van het algemene beheerssysteem)  

• VBS element b (De organisatie en de werknemers)  

• VBS element c (De identificatie van de gevaren en beoordeling van risico’s van zware 
ongevallen)  

• VBS element d (Beheersing van de uitvoering)  

• VBS element e (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)  

• VBS element f (De planning voor noodsituaties)  

• VBS element g (Het toezicht op de prestaties)  

• VBS element h (Audits en beoordeling)  

• En de koel- en bluswateropvang mogelijkheden  
 
Het was een zogenaamde initiële inspectie, dat wil zeggen een inspectie voor de eerste keer 
in deze aanpak. Er is gekeken naar de aanwezigheid en de bruikbaarheid van de 
documenten die de organisatie hanteert. 



Resultaten  
 
Wat is op orde? 

• De housekeeping is uitstekend (VBS d)  

• De stoffenlijst was duidelijk en goed bruikbaar (VBS f)  

• De beoordeelde documenten van het VBS systeem  

• De bruikbaarheid van deze documenten  

• Opvangcapaciteit van koel en bluswater (VBS f)  
 
Verbeterpunten (geen overtredingen)  

• de beoordeling van de eigen prestaties (VBS h)  

• het uitvoeren van audits (VBS h)  
 
Overtredingen  
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie 
categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste 
overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de 
middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de 
orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een 
ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.  
 
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld: 
 
Overtredingen in categorie 2 
Het inspectieteam constateerde één overtreding in deze categorie:  
Tijdens de rondgang door het bedrijf is valgevaar geconstateerd. Er waren geen deugdelijke 
collectieve of individuele maatregelen genomen om het valgevaar te voorkomen. Century 
heeft vervolgens direct passende maatregelen genomen.  
 
Eindoordeel  
Bij Century is een overtreding aangetroffen. Deze is inmiddels opgeheven. De inspecteurs 
constateerden ook verbeterpunten. Daarvan verwachten ze dat het bedrijf die oppakt. Er zijn 
ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht, daar kan het inspectieteam 
geen uitspraken over doen.  
 


