
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

INSPECTIERAPPORT 
 

 

Vynova Beek B.V. 
 

Site Chemelot  
Geleen 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectiedagen: 20 en 22 februari 2018 
 
 
 
Datum definitief rapport: 17-04-2018 



Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CHEMELOT Vynova 
Beek B.V. te Koolwaterstofstraat 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 20 en 22 februari 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf CHEMELOT Vynova Beek B.V. (verder te noemen Vynova). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 26 maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Vynova? 

Op de Site Chemelot te Geleen wordt de PVC fabriek geëxploiteerd door VYNOVA Beek 

B.V. In deze fabriek wordt PVC geproduceerd. PVC is een zeer duurzame kunststof die in 

verschillende industriële sectoren wordt toegepast, o.a. verpakking, buizen, hulpstukken, 

de auto-industrie, de bouw (o.a. raam- en deurprofielen), de gezondheidszorg en de 

land- en tuinbouw. 

 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Vynova de volgende onderdelen: 

- opvolging van actiepunten uit de Brzo inspectie 2017; 
- VBS element iv (de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen); 
- VBS element vi (het toezicht op de prestaties); 

- VBS element vii (controle en analyse); 
- behandelen van scenario’s volgens de vijf hoofdvragen. 

  
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Het opvolgen van actiepunten uit de BRZO-inspectie van 2017; 
- Procedure, instructie en formulieren voor de wijze waarop te handelen bij wijzigingen; 
- Het toepassen van de procedure bij wijzigingen; 

- Het toezicht op de prestaties;  
- Controle en analyse; 
- De beheersing van de behandelde scenario’s. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Eenduidig beschrijven van de rollen in de procedure bij wijzigingen en welke functionarissen 
deze rollen mogen uitvoeren; 

- Actueel houden van het overzicht van de wijzigingen; 
- Afhandeling van acties en plannen binnen de zelf gestelde termijnen; 

 



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

 


