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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ARLANXEO Netherlands B.V. 
gelegen op de site Chemelot te Sittard-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 21 en 23 april 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf ARLANXEO Netherlands B.V. (verder te noemen Arlanxeo). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 7 mei 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. De inspectie is, in verband met de 
verscherpende maatregelen van de Overheid in relatie met de COVID-19 uitbraak, voornamelijk een 
administratieve inspectie waarbij middels een gezamenlijke teleconferentie diepgaandere vragen zijn 
gesteld. De vragen hadden betrekking op de vooraf bestudeerde documenten en vragen die vooraf gesteld 
waren over het desbetreffende inspectie-thema. Arlanxeo heeft middels het teleconferentie programma 
significante documenten op de schermen gedeeld zodat iedereen is meegenomen in het beantwoorden 
en/of toelichten van de nog openstaande vragen. 
 
Wat voor een bedrijf is Arlanxeo? 

Arlanxeo fabriceert EPDM. Dit is een rubberachtig materiaal dat onder andere in de bouw en auto-industrie 
wordt toegepast. EPDM wordt geproduceerd uit etheen, propeen en een derde monomeer, grotendeels 
afkomstig van andere installaties op de site Chemelot 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Arlanxeo de volgende onderdelen: 

- De procedures en instructies voor het identificeren van de gevaren van zware ongevallen, en de 
wijze waarop deze worden toegepast; 

- De procedures en instructies voor het plannen van noodsituaties, en de wijze waarop deze zijn 
toegepast; 

- De procedures en instructies voor het uitvoeren van interne audits en de management review, en de 
wijze waarop deze zijn toegepast; 

- Het beleid en de regels voor het gebruik van tijdelijke en mobiele apparatuur in gebieden waar een 
explosiegevaarlijke atmosfeer kan ontstaan; 

- Het beleid en de regels voor het uitvoeren van werkzaamheden in gebieden waar een 
explosiegevaarlijke atmosfeer kan ontstaan; 

- De mate waarin voldaan wordt aan de gewijzigde wetgeving van toepassing op in gebruik zijnde  
drukapparatuur; 

- De voortgang van het project betreffende passieve brandbeveiliging. 
 
Wat was op orde? 

- Arlanxeo heeft op goede wijze de gevaren geïdentificeerd en de risico’s beoordeeld;  
- De genomen maatregelen zijn door Arlanxeo gecontroleerd overeenkomstig het Design en 

Uitvoeringsverificatie op hun betrouwbaarheid en alles is goed gedocumenteerd; 
- De noodsituaties zijn goed geïdentificeerd en deze zijn goed uitgewerkt in het noodplan; 
- Arlanxeo heeft een goede BHV-organisatie; 
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- De procedures voor de interne audits zijn goed gedocumenteerd passend voor de organisatie; 
- Interne audits worden conform planning en procedures uitgevoerd; 
- Arlanxeo heeft een goed gedocumenteerde management review uitgevoerd; 
- Arlanxeo heeft een duidelijk beleid en regels voor het gebruik van tijdelijke en mobiele apparatuur in 

gebieden waar een explosiegevaarlijke atmosfeer kan ontstaan; 
- Voor het uitvoeren van werkzaamheden in gebieden waar een explosiegevaarlijke atmosfeer kan 

ontstaan zijn duidelijke instructies opgesteld; 
- Alle drukapparatuur is geïnventariseerd en beoordeeld conform de huidige wetgeving. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- De procedure voor de management review is onvolledig omdat de koppeling met de aanvullende 
procedure van Arlanxeo ontbreekt;  

- De statusdocumenten voor de in gebruik zijnde drukapparatuur hadden al gereed moeten zijn. De 
planning van Arlanxeo moet nageleefd worden, dit wordt tijdens een volgende inspectie 
gecontroleerd.  

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


