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Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Celanese Emulsions 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en 
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie. 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om 
te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting. 
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten 
van deze Brzo-inspectie.  
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te 
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.  
 
Inleiding 
 
Op 2 en 3 februari 2016 controleerde een inspectieteam, bestaande uit inspecteurs van het Bevoegd 
gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (RUD Zuid-Limburg namens de provincie Limburg) 
en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg het bedrijf Celanese Emulsions te Geleen. De inspecteurs 
inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs 
brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 24 
februari 2016 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze 
samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het 
inspectieteam. 
 
Wat voor een bedrijf is Celanese Emulsions? 
Celanese Emulsions is een bedrijf voor het produceren van watergebaseerde polymeerdispersies. 
Deze dispersies worden gebruikt als bindmiddel en kleefstof in de papier-, verf- en textielindustrie. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Celanese Emulsions de volgende onderdelen: 

• De wijze waarop nieuwe regelgeving in het bedrijf wordt ingevoerd; 
• Methodiek en uitvoering van de risicoanalyse; 
• De uitvoering van de procedure voor onderhoud aan veiligheidskritische elementen; 
• Het oefenen van de noodorganisatie; 
• Onderzoeken van incidenten. 

 
Insteek van de inspectie was om vanuit de maatregel de werking van het 
veiligheidsmanagementsysteem te controleren. Hiermee wordt de implementatie van het 
veiligheidsmanagementsysteem in de organisatie getoetst. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

• De actiepunten van de vorige inspectie zijn alle opgepakt en afgehandeld. Daarmee heeft een 
verbetering van het Veiligheids Management Systeem (VMS) plaatsgevonden. 

• Celanese heeft een geschikte wijze van het invoeren van nieuwe regels. 
• Celanese Emulsions heeft op een juiste wijze bepaald welke gevaren er zijn en welke 

maatregelen nodig zijn om de risico’s te beheersen. 
• Het bedrijf heeft een goed systeem om te borgen dat onderhoudswerkzaamheden veilig 

worden uitgevoerd. 
• De noodorganisatie wordt op een juiste wijze geoefend en de oefeningen worden 

geëvalueerd. 



• De incidenten die plaatsvinden, worden juist gemeld en er vindt onderzoek naar de oorzaak 
plaats. 
 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
Er zijn enkele verbeterpunten geconstateerd voor de thema’s die bij de inspectie aan de orde zijn 
geweest. 

• Bij de activiteiten met een klein risico moet beoordeeld worden of er toch verbeteringen 
mogelijk zijn. 

• De actiepunten uit een evaluatie van een noodplanoefening dienen ook gevolgd te worden als 
de actie bij de bedrijfsbrandweer van Chemelot ligt. 

 
Eindoordeel 

 
Bij Celanese Emulsions zijn tijdens de inspectie geen overtredingen geconstateerd. 

 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die 
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 
 

 
 


