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Samenvatting 
 
Op 28 en 29 januari 2015 is het bedrijf Celanese Emulsions te Geleen gecontroleerd door het BRZO 
inspectieteam, bestaande uit gekwalificeerde Brzo inspecteurs van de Veiligheidsregio Zuid Limburg 
en de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg. 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 19 februari 2015 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. 
 
Resultaten 
Tijdens de inspectie zijn de volgende punten geïnspecteerd: 

- opvolging van de actiepunten van de voorgaande inspectie; 
- PBZO document; 
- de procedure voor element d, beheersing van de uitvoering (onderhoud, werkvergunningen en 

dergelijke); 
- gecontroleerd of alle veiligheidskritische (dwz indien deze falen een ongeluk ontstaat) 

apparatuur die niet onder wettelijke regiems vallen, adequaat worden onderhouden middels 
een onderhoudssysteem; 

- de procedure voor ongewone voorvallen inclusief de toepassing; 
 
Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd. Door het vervangen van enkele systemen (voor 
het bewaken op de afhandeling van openstaande punten) middels één nieuw systeem is het 
onduidelijk of alle openstaande punten in het nieuwe systeem zitten. Het PBZO document is sterk 
verouderd en voldoet niet meer aan de huidige criteria. Het PBZO-document is daarom aan 
vervanging toe. De procedure voor VBS element d (beheersing van de uitvoering) is volledig en 
geschikt. Tijdens de beoordeling van de implementatie is geconstateerd dat twee veiligheidskritische 
apparatuur, inclusief het daarbij behorend onderhoudsplannen,  niet in het systeem zitten. Tijdens de 
beoordeling van de procedure voor ongewone voorvallen blijkt dat deze procedure niet voldoet aan de 
eisen die de wetgever stelt. Naast diverse kleine verbeterpunten is het leerdoel van de procedure 
onvoldoende beschreven. Tijdens de controle van enkele ongewone voorvallen is niet te achterhalen 
wat Celanese heeft geleerd of heeft gedaan met de opgedane kennis naar aanleiding van het 
ongeval. 
 
Eindoordeel 
Naar aanleiding van de inspectieonderwerpen is het volgende te concluderen: 

- De actiepunten van de vorige inspectie zijn in voldoende mate afgerond. 
Daarnaast is geconstateerd dat Celanese is overgegaan naar een nieuw software systeem 
voor het volgen van actiepunten. Tijdens de overgang naar het nieuwe systeem is onduidelijk 
of alle actiepunten uit de oude systemen zijn overgenomen. Celanese dient hierna een 
onderzoek in te stellen. 

- het PBZO document is onvolledig, hiervoor is een overtreding met een termijn gesteld; 
- het VBS element d  is goed gedocumenteerd en geschikt 
- de implementatie van het onderhoudsmanagement-systeem dat onderdeel uitmaakt van VBS 

element d is als matig beoordeeld aangezien er twee onvolkomenheden zijn geconstateerd. 
Daarom is een overtreding met een termijn gesteld. 

- De procedure “ongewone voorvallen” is voor zowel gedocumenteerdheid, geschiktheid als 
implementatie als matig beoordeeld. Hiervoor is eveneens een overtreding met een termijn 
gesteld.  

 



Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een drietal overtredingen van de lichtste categorie 
geconstateerd. Het bedrijf moet deze voor 31 juli 2015 ongedaan maken en rapporteren aan het 
Wabo bevoegd gezag. Daarnaast zijn er teven actiepunten opgenomen. Aangezien de uitvoering van 
de actiepunten inzicht geeft of er mogelijk meer soortgelijke overtredingen zijn, is er een termijn 
gesteld waarbinnen de acties uitgevoerd dienen te worden en te worden gerapporteerd aan het 
bevoegd gezag. De termijn van de actiepunten is eveneens op 31 juli 2015 gesteld. 
 
 
Handhaving 
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te 
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, 
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen. 

 
 
 


