
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Sime Darby Unimills B.V. 
te Lindtsedijk 8, Zwijndrecht 
 
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 1 en 2 december 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo 
en de veiligheidsregio het bedrijf Sime Darby Unimills B.V. (verder te noemen SDU.). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 2 december 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Sime Darby Unimills BV.? 
Sime Darby Unimills B.V., vanaf hier te noemen SDU is een van de grootste raffinaderijen op het 
gebied van eetbare oliën en vetten en heeft een productie locatie in Zwijndrecht. SDU beschikt over 
installaties om deze vetten en oliën te bewerken. De producten van SDU worden toegepast bij de 
bereiding van margarines, frituurvetten, bakkerijproducten, koekjes, ijsjes, sausen, kauwgom, 
diervoeders en emulgatoren. 
Het bedrijf Kerry ligt op het terrein van SDU de activiteiten van Kerry staan beschreven in de 
omgevingsvergunning van SDU. 
Kerry BV is een zelfstandige divisie van het Ierse bedrijf Kerry. Kerry maakt ook producten 
(emulgatoren) van eetbare oliën en vetten die ook worden toegepast in ijs, broodsoorten of producten 
die worden toegevoegd aan chocolade. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Sime Darby Unimills BV. de volgende onderdelen: 
Tijdens deze inspectie is gekeken naar de volledigheid op de documentatie en waar mogelijk ook naar 
de geschiktheid van: 
De beschrijving van het preventiebeleid zware ongevallen; 
De beschrijving van de organisatie en het personeel; 
De beschrijving van de identificatie en beoordeling van zware ongevallen; 
De beschrijving van de controle op de exploitatie; 
De beschrijving van de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen; 
De beschrijving van de planning voor noodsituaties; 
De beschrijving van het toezicht op de veiligheidsprestaties; 
De beschrijving van de controle en analyse van het veiligheidsbeleid. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
SDU heeft het proces van werkvergunningen procedureel voldoende vastgelegd.  
Wat waren de verbeterpunten? 
SDU moet de doelstellingen in document preventiebeleid zware ongevallen SMART formuleren en en 
de prestaties van het veiligheidsbeleid continu meten; 



SDU moet de samenhang met het bedrijf Kerry beter gaan beschrijven. 
SDU moet een volledig opleidingsplan opstellen en implementeer dit - Draag zorg dat alle functies, 
alsmede rollen, opgenomen worden in het opleidingsplan. 
SDU moet een overkoepelende procedure risico-inventarisatie opstellen met een opsomming van de 
verschillende wijzen waarop risico's worden geïnventariseerd.  
SDU moet het uit te voeren onderhoud systematische borgen. 
SDU moet tijdelijke en organisatorische wijzigingen en de evaluatie van de doorgevoerde MOC 
beschrijven. 
SDU moet een aantal noodscenario's indentificeren. De noodorganisatie dient geoefend te worden op 
deze scenario's. De minimale bezetting van de noodorganisatie dient vastgelegd te worden.   
SDU moet nog een procedure opstellen om de prestaties van het veiligheidsbeheerssysteem te 
kunnen meten. 
SDU moet een auditplanning vastleggen en uitvoering geven met betrekking tot het systematische 
auditen van de VBS-elementen en het Pbzo-document. SDU moet ook een procedure opstellen voor 
het uitvoeren van de directiebeoordeling. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. SDU heeft in 
korte tijd veel procedures vastgesteld en het inspectieteam verwacht dan ook bij de inspectie in mei 
dat het PBZO-document en het VBS volledig zullen zijn. 
 


