
Voor BASF Nederland, 
locatie De Meern betekent 
veiligheid: alles in het werk 
stellen om te voorkomen 
dat er iets mis gaat. In deze 
brochure leest u hoe we dat 
doen.

Veiligheid is een belangrijk 

onderdeel van ons leven. 

Thuis en op het werk. De hele 

dag nemen we risico's door 

in de auto te stappen, het 

gasfornuis aan te zetten, te 

sporten. Niemand gaat ervan 

uit dat het mis kan gaan. Wat 

is de kans...toch? 

BASF De Meern neemt alle 

mogelijke maatregelen om 

te zorgen dat een incident  

geen grote gevolgen heeft. 

Waardoor BASF voor ons én 

voor u een veilige omgeving  

is en blijft.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over

het veiligheidsbeleid van 

BASF De Meern, neem dan 

gerust contact met ons op.

BASF Nederland B.V.

Process Catalysts & 

Technologies

Bezoekadres:

Strijkviertel 61

3454 PK DE MEERN

Postadres:

Postbus 19

3454 ZG DE MEERN

T +31 (0)30 666 92 11

F +31 (0)30 666 15 31

E-mail:  

demeernhse@basf.com

www.basf.nl

Veiligheid 
voor alles

BASF zorgt voor veiligheid

Wij investeren continu in 
de veiligheid van onze 
fabrieken en laboratoria. 
Dat zijn miljoenenprojecten 
met een zichtbaar resultaat, 
zoals bijvoorbeeld deze...

Een nieuwe DeNOx-installatie is begin 2013 in gebruik genomen. 

Een DeNOx-installatie is net een enorme autokatalysator die het 

uitlaatgas van uw auto schoner maakt. De DeNOx-installatie reinigt 

de uitlaatgassen van de fabriek zodat er geen schadelijk NOx-gas

in de lucht verdwijnt. De nieuwe installatie kan door een betere regeltechniek nog meer NOx uit de uitlaat-

gassen verwijderen. Ook is de kans veel kleiner geworden dat er bij een storing extra NOx in de buitenlucht 

terechtkomt. 

Begin september 2013 is ons nieuwe magazijn in gebruik genomen. 

De opslag en het overladen van gevaarlijke stoffen is daarmee nog veiliger 

geworden. Zo heeft het magazijn een state-of-the-art blusinstallatie met 

de nieuwste snufjes. Mocht er een brand geblust worden, dan wordt al het 

bluswater opgevangen en gecontroleerd op schadelijke stoffen. 

Als het nodig is dan wordt ook al het bluswater gereinigd. Zo kan 

verontreinigd water nooit in het milieu terechtkomen.

BASF heeft zich aangesloten bij 

het wereldwijde Responsible 

Care initiatief. Bedrijven die 

daarbij zijn aangesloten hebben 

milieu, veiligheid en gezondheid 

zeer hoog in het vaandel 

staan. We hebben ons moreel 

verplicht om de standaard van 

die drie waarden steeds te 

verhogen. BASF heeft daarom 

bijvoorbeeld in De Meern 

Veiligheidsambassadeurs 

aangesteld. 

BASF heeft een sterke Bedrijfs HulpVerlening. Bijna vijftig BHV'ers 

binnen ons bedrijf  zijn de eersten die hulp verlenen mocht er 

iets misgaan. Dat kan een klein ongelukje zijn, maar ook brand 

of  een grote calamiteit. Minimaal twee keer per jaar houden we 

een grote ontruimingsoefening. BHV'ers krijgen net zoals andere 

hulpdiensten regelmatig training in realistische situaties die met 

behulp van acteurs worden nagespeeld. Mocht er 

onverhoopt iets gebeuren, dan zijn 

onze medewerkers in ieder 

geval goed voorbereid 

om hulp te verlenen.

                    DE DeNOx-

   INSTALLATIE

ONZE VEILIGHEIDSAMBASSADEURS DIE OP IEDERE AFDELING WERKEN 

STIMULEREN EEN OPEN VEILIGHEIDSCULTUUR.
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Nooit meer een incident

Veilig ondernemen voor mens en milieu

Op het fabrieksterrein in 
De Meern is een afdeling 
gevestigd waar een zestal 
mensen zich enkel bezig
houden met gezondheid, 
veiligheid en het milieu. 
Deze afdeling heet QEH&S. 
Dat staat voor Quality, 
Environment, Health 
& Safety, ofwel Kwaliteit, 
Milieu, Gezondheid en 
Veiligheid.

BASF wil voortdurend haar prestaties verbeteren op het gebied van veiligheid, 

bescherming van de gezondheid en van het leefmilieu. Dit doen we door onder 

meer het onderzoek op deze gebieden te stimuleren.

We streven naar nul ongevallen of  incidenten. We doen er alles aan om dat te 

bereiken. De afgelopen jaren is het aantal incidenten 

dan ook drastisch gedaald. In augustus 2013 

bereikten we de grens van een miljoen 

manuren werken zonder dat er een 

ongeval plaatsvond waarbij iemand 

tijdelijk niet kon werken.  

Ieder bedrijf moet zich houden aan de vergunning die verleend is door 
de overheid. BASF is een chemisch bedrijf en moet daarom aan 
strenge eisen voldoen wat betreft milieu, emissies en veiligheid.

Omdat wij op ons terrein aanzienlijke hoeveelheden opslaan van stoffen 

die een gevaar kunnen opleveren voor het milieu en de gezondheid, 

zijn wij een zogeheten BRZO-bedrijf  (zie pagina 4), net als enkele 

honderden andere bedrijven in Nederland.

Een BRZO-bedrijf  moet aan nog strengere veiligheidseisen voldoen 

dan 'gewone' bedrijven. Zo moeten we een veiligheidsrapportage 

opstellen. Daarin worden alle activiteiten bij een bedrijf  beschreven 

en wordt informatie verzameld over risico’s, maatregelen, mogelijke 

ongevalsscenario’s en brand(weer) scenario’s. De overheid heeft 

onze veiligheidsrapportage beoordeeld.

Van bedrijven wordt verwacht dat ze de vergunningen die verleend 

worden door de overheid strikt naleven. Maar wij gaan verder. Onze 

interne richtlijnen zijn op sommige punten zelfs strenger dan de 

EU-richtlijnen.

Dat alles betekent niet dat bij een BRZO-bedrijf  vaker of  

zwaardere incidenten plaatsvinden. Integendeel. We doen er 

extra veel aan om te voorkomen dat er iets mis gaat. Voorkomen 

is beter dan genezen, en dat is voor een bedrijf  als het onze 

extra van belang.

WE KUNNEN VEEL DOEN

VOORKOMEN IS BETER ...

OM DE VEILIGHEID THUIS ÉN 

OP HET WERK TE VERGROTEN

... DAN GENEZEN

Een vertrouwde werkomgeving

Onze 250 werknemers bieden 
we een omgeving aan waarin 
ze hun werk kunnen doen 
zonder dat ze daarbij het risico 
lopen op een incident. 

  We verbeteren voortdurend 
de procedures om veilig te 
werken met de diverse stoffen 
die wij in onze fabrieken 
verwerken

t  Onlangs zijn alle zuurkasten in 
onze laboratoria vernieuwd. 
Deze beschikken over de 
modernste voorzieningen en 
voldoen aan de strengste eisen.

   DE NIEUWE

   ZUURKASTEN

Wat betekent ...

EMISSIE betekent, wanneer we 

het over het milieu hebben, de 

uitstoot van verontreinigingen. 

Het RISICO van een bepaalde 

gebeurtenis hangt af  van de 

KANS dat deze plaatsvindt en 

de GEVOLGEN OF  

GEVAREN die het heeft als het 

toch gebeurt. De gevolgen van 

een grote storing bij BASF in 

De Meern bijvoorbeeld kunnen 

ernstig zijn, maar omdat de 

kans dat die storing plaatsvindt 

extreem klein is door een scala 

van maatregelen die we heb-

ben genomen, is het risico van 

zo'n storing niet groot. Vergelijk 

het met autorijden. De gevol-

gen van een auto-ongeluk kun-

nen ernstig zijn, maar de kans 

erop is vrij klein. Het risico van 

autorijden vinden de meeste 

mensen daarom acceptabel.

Een VERGUNNING is de offi-

ciele toestemming van de over-

heid om een activiteit te mogen 

uitvoeren. Vaak is zonder ver-

gunning die activiteit verboden. 

Om een vergunning te krijgen 

moet een chemisch bedrijf  aan 

strenge regels voldoen, onder 

andere om te zorgen dat het 

milieu en de veiligheid niet in 

gevaar komen.

Een NORM is een richtlijn of  

gedragsregel. Voor emissies 

gelden ook normen. Die geven 

bijvoorbeeld een bedrijf  een 

richtlijn hoeveel het maximaal 

mag uitstoten van een bepaalde 

stof. Een emissienorm zoals die 

voor NOx, is in de vergunning 

vastgelegd en is niet vrij-

blijvend. Alle bedrijven moeten 

zich daar aan houden.
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PLAATSVOND WAARBIJ IEMAND TIJDELIJK NIET KON WERKEN. 

EEN HOOGTEPUNT IN ONS VEILIGHEIDSBELEID.

   'DE DeNOx-INSTALLATIE - ONMISBAAR VOOR SCHONE LUCHT'.

IN AUGUSTUS 2013 BEREIKTEN WE DE GRENS

   NOx IS EEN GASMENGSEL VAN STIKSTOFVERBINDINGEN.

VAN EEN MILJOEN MANUREN WERKEN ZONDER DAT ER EEN ONGEVAL

   WILT U MEER WETEN OVER NOx, LEES DAN DE BROCHURE: 

Risico?

Vergunning?

Emissie?

Norm?

BRZO?Onze machines voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Onze medewerkers 

zijn goed opgeleid voor het gebruik ervan. En wanneer er een veiliger apparaat 

beschikbaar komt, schaffen we het zo mogelijk aan. Zo zijn er onlangs moderne 

zuurkasten geïnstalleerd op het laboratorium waaruit nog minder stoffen kunnen 

ontsnappen.

We verbeteren voortdurend de procedures om veilig te werken met de diverse 

stoffen die wij in onze fabrieken verwerken. Deze stoffen vereisen ieder een spe-

ciale gebruiksaanwijzing. Werknemers zijn getraind om ermee om te gaan zodat 

er geen gevaar kan ontstaan voor henzelf  en hun omgeving.

Wanneer iemand iets ziet dat hem of  haar onveilig lijkt, dan kunnen we dat rustig 

tegen elkaar zeggen. We vinden het belangrijk om open te communiceren op 

het gebied van veiligheid. Daarmee vergroten we de kans dat we incidenten 

voor komen nog voordat ze plaatsvinden. Onze Veiligheidsambassadeurs die op 

iedere afdeling werken stimuleren deze open veiligheidscultuur.

Een BRZO-bedrijf  is een 

bedrijf  dat een bepaalde 

hoeveelheid brandbare en 

giftige stoffen op het terrein 

heeft. Om een vergunning 

te krijgen moet een BRZO-

bedrijf  aan extra strenge 

regels voldoen. Dat zijn regels 

om te zorgen dat er geen 

rampen kunnen gebeuren die 

grote gevolgen hebben voor 

werknemers en met name 

de buitenwereld. BASF is 

dus als BRZO-bedrijf  extra 

goed voorbereid op dit soort 

situaties.
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