Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Basell Benelux B.V.,
Chemieweg 3 te Zevenbergen
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 7 juni en 19 juni 2019 (onaangekondigde en periodieke inspectie), controleerden inspecteurs van Inspectie
SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Basell Benelux B.V. (verder te noemen Basell).
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 juli 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Basell?
Het bedrijf produceert Catalloy en Polybuteen-1 polymeren. Catalloy polymeren worden gebruikt in een breed scala
van toepassingen zoals auto bumpers, dakbedekking, asfaltmodificaties en voedselverpakkingen. Polybuteen-1
polymeren worden wereldwijd door klanten gebruikt in verpakkingen en in leidingen voor drinkwater en
verwarmings- en koelsystemen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Basell de volgende onderdelen:
- Zijn de juiste maatregelen getroffen bij het lossen van propaan?
- Is de stoffenlijst voor de hulpdiensten actueel en beschikbaar?
- De opvolging van de acties uit het inspectierapport van 2017 en 2018.
- Veroudering van de bedrijfsinstallatie door thermische en mechanische vermoeiing.
- Veroudering van de passieve brandbeveiliging.
- Drukapparatuur dat voorheen onder de zorgplicht viel.
Resultaten
Wat was op orde?
Onaangekondigde Inspectie
- De lossing van propaan werd uitgevoerd conform de daarvoor gestelde instructies.
- de stoffenlijst voor de hulpdiensten was actueel en beschikbaar bij de toegang van het bedrijf.
Periodieke Inspectie
- De actiepunten naar aanleiding van de BRZO inspecties van 2017 en 2018 zijn uitgevoerd. Er is sprake van een
functionerende pdca loop.
- Voor de leidingen, die voorheen onder de zorgplicht vielen, is documentatie aanwezig waaruit blijkt dat de
zorgplicht voorheen juist is ingevuld.
- Ageing is onderdeel van de asset strategie.
- Het uitvoeren van o.a. trillingsmetingen is een geschikte methodiek voor het monitoren van vermoeiing.
- Er is goed vastgelegd waar passieve brandbeveiliging moet worden aangebracht en wat de specificaties daarvan
dienen te zijn.
- Periodieke controles en eventuele reparaties van passieve brandbeveiliging vinden aantoonbaar plaats.

Wat waren de verbeterpunten?
Onaangekondigde Inspectie
- Duidelijkheid verschaffen in de maatregelen die getroffen moeten worden tijdens de lossing van propaan.
Periodieke Inspectie
- Na uitvoeren van werkzaamheden is niet structureel geborgd dat alle materialen worden opgeruimd.
- Interne aanbevelingen van engineers dienen duidelijker navolgbaar te zijn.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving of
verbeterpunten op de geïnspecteerde onderwerpen.

