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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 Brzobedrijven, 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 4 en 6 mei 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Alanxeo Netherlands B.V. (verder te noemen Arlanxeo). In verband met Covid 19
heeft de inspectie deels middels videobellen plaatsgevonden en deels fysiek ter plaatse. De resultaten zijn in
kaart gebracht en op 21 mei 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.
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 actiepunten van de vorige inspectie;
 Het onderhoud van veiligheidskritische onderdelen door controle van de systemen en het nemen
van steekproeven;
 Het juist uitvoeren van veranderingen binnen Arlanxeo;
 Hoe wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van ongewone voorvallen en het uitvoeren van de
daarbij behorende actiepunten.

Resultaten
Wat was op orde?
 De actiepunten behorende bij de vorige inspectie zijn uitgevoerd;
 De systemen voor het regelen van het onderhoud zijn geschikt en uit de steekproef blijkt dat de
veiligheidskritische onderdelen goed worden onderhouden en getest;
 De veranderingen worden op een juiste wijze uitgevoerd en er zit voldoende bewaking op de
voortgang en afhandeling van wijzigingen;
 Arlanxeo heeft een goed systeem om ongewone voorvallen te registreren en de (bijna) ongewone
voorvallen die tot een ernstig effect kunnen leiden worden uitgebreid onderzocht om zo veel mogelijk
een dergelijk soort ongeval te voorkomen.
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Wat waren de verbeterpunten?
De volgende verbetervoorstellen zijn in de rapportage opgenomen:
 Volg de eigen planning betreffende de uitvoering van de periodieke keuring van drukapparatuur en
de totstandkoming van de verplichte statusdocumenten;
 Zorg ervoor dat de SHE Checklist voor elke wijziging correct wordt ingevuld ook bij Chemelot brede
initiatieven en projecten waar al het nodige onderzoek is uitgevoerd.

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