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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CHEMELOT Sitech Services 
B.V. te Koestraat 1, Geleen

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 13 december 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf CHEMELOT Sitech Services B.V. (verder te noemen Sitech OBL). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 7 januari 2022 bekend gemaakt aan het bedrijf. 

Wat voor een bedrijf is Sitech OBL? 
Sitech OBL voert de spoorwegactiviteiten Outside Battery Limit (OBL) uit van de site users op de locatie Site 
Chemelot. Dit betreft met name de rangeerhandelingen met treinen en wagons binnen de spooraansluiting 
op de site Chemelot binnen het netwerk van sporen van en naar goederenterminals (verladingen) van site 
users. 

Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Sitech OBL de volgende onderdelen: Opvolging van de actiepunten vanuit 
de voorgaande inspectie (PDCA-cyclus), VBS i (De organisatie en het personeel), VBS vi (Het toezicht op de 
prestaties) en VBS vii (Controle en analyse). 

Resultaten 

Wat was op orde? 
PDCA-Cyclus: Sitech OBL heeft de actiepunten vanuit de voorgaande inspectie op een passende wijze 
opgepakt. 

VBS i: Organisatie structuur is actueel en duidelijk vormgegeven. Opleidingen en trainingen zijn 
gestructureerd en aantoonbaar vastgelegd. Er wordt op een passende wijze gecommuniceerd over 
veiligheid. 

VBS vi: Incidenten worden op een passende wijze geëvalueerd en gemonitord. De uitgevoerde evaluaties en 
de hieruit voortkomende actiepunten hebben de afgelopen jaren geleid tot een geleidelijke reductie van het 
aantal incidenten. 

VBS vii: Interne audits en de managementreview worden op een passende manier uitgevoerd, er wordt 
gefundeerd afgeweken van de standaard procedures van Sitech. Dit word als passend gezien vanwege de 
bedrijfsvoering. 

Wat waren de verbeterpunten? 

De verbeterpunten m.b.t. VBS vii zijn: 
- Indien afgeweken word van de standaard procedure van Sitech, leg dit dan formeel vast in aanvullende
documenten;
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- Monitor op een passende wijze de voortgang van de acties uit audits en de managementreview.

Eindoordeel 

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 




