
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij LyondellBasell Covestro 
Manufacturing Maasvlakte VOF te Australiëweg 7, Maasvlakte 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 17 en 18 april 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het 
bedrijf LyondellBasell Covestro Manufacturing Maasvlakte VOF (verder te noemen Lyondell MV). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 april 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Lyondell MV? 
Lyondell MV is een bedrijf met twee fabrieken op de Maasvlakte, een Ethylbenzeen fabriek en een fabriek 
die propyleen oxide en styreen monomeer produceert. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Lyondell MV de volgende onderdelen: 
In het kader van de pilot ”Brzo 5+” is de 2018 Brzo inspectie bij Lyondell MV gekozen als een van de drie 
pilot inspecties. Op basis van de door de projectgroep eerder opgestelde “toezichts menukaart”, aangevuld 
met ideeën van het inspectieteam (VRR & DCMR) wordt de inspectie uitgevoerd. 
De onderwerpen zijn onder meer bepaald op basis van de bevindingen van de inleesdag; tijdens deze dag 
zijn interviews gehouden op Lyondell MV met meerdere personen waarbij mogelijke inspectie speerpunten 
zijn vastgelegd. 
De onderwerpen waar naar gekeken is, zijn o.a.: 

- openstaande actiepunten n.a.v. BRZO 2017; 
- housekeeping; 
- meldingsbereidheid van near misses (en opvolging); 
- indeling van prioriteiten van onderhoud en inspecties; 
- melding van ongewone voorvallen; 
- uitvoering van projecten; 
- opvang en informatieverstrekking aan hulpdiensten; 
- cultuurverandering binnen de organisatie.  

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Deze inspectie komt voort uit het BRZO+ project "Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie" en is vooral gericht 
op de implementatie van een goed werkend VBS systeem en niet op het toezicht op de systemen. Bij alle 
geïnspecteerde onderwerpen is vastgesteld wat de knelpunten of barrieres (kunnen) zijn bij de 
implementatie en welke acties genomen kunnen worden om de uitvoering te verbeteren. 
 
Tijdens de inspectie is op verschillende controlemomenten vastgesteld dat het bedrijf op hoofdlijnen,een 
goed werkend veiligheidsbeheerssysteem heeft. Veiligheid komt nadrukkelijk als inherent onderdeel van de 
normale bedrijfsvoering terug. De opvang en informatieverstrekking aan hulpdiensten is aantoonbaar 
georganiseerd en in orde.  
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Wat waren de verbeterpunten? 
De manier van het melden van near misses verloopt op een goede manier binnen het bedrijf getuige het 
aantal inhoudelijk goede meldingen die worden geregistreerd en opgevolgd. Tijdens het barrière onderzoek 
bij een externe resident contractor zijn een aantal mogelijke barrières geïdentificeerd m.b.t. het melden van 
nearmisses in het Lyondell systeem. Van deze barrières kan het bedrijf de impact beschouwen en waar 
nodig een verbeterslag maken om het melden op een hoger niveau te brengen.  
 
Tijdens de inspectie is samen met het bedrijf gekeken naar het melden van bijzondere voorvallen. Aan de 
hand van een aantal ‘grensgevallen’ waarbij het niet in alle gevallen duidelijk is wat voor soort melding moet 
worden gedaan is gekeken hoe het bedrijf het doen van meldingen kan verbeteren. DCMR en het bedrijf 
zullen d.m.v. een interne presentatie bij het bedrijf de mogelijke grensgevallen toelichten en een flyer 
opstellen ter informatie om toekomstige onduidelijkheden weg te nemen.  
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtreding. Wel is naar aanleiding van de 
inspectie een aantal aanbevelingen gedaan. De inspecteurs verwachten dat deze aanbevelingen door het 
bedrijf worden verwerkt binnen het veiligheidsbeheerssysteem.  


