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LANXESS (CHEMELOT EPT)

Site Chemelot Geleen

Inspectiedagen 19 en 21 mei 2015

Datum definitief rapport: 12 juni 2015

Samenvatting
Op 19 en 21 mei 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Lanxess (CHEMELOT EPT), gelegen op de
site Chemelot te Geleen. De inspecteurs van de Veiligheidsregio Zuid Limburg, Inspectie SZW en de
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg, 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 12 juni 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
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 milieu-eisen 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
Wat voor een bedrijf is Lanxess?
Lanxess 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 3e monomeer, grotendeels afkomstig
van andere installaties op de site Chemelot.
Resultaten
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Lanxess de volgende onderdelen:
•
de samenhang tussen het veiligheidsbeheerssysteem en de overige systemen, zoals het
kwaliteitssysteem, het milieuzorgsysteem en het beleid;
•
organisatie (taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden) en de opleiding en deskundigheid van
medewerkers;
•
de werkwijze bij het uitvoeren van interne audits;
•
de beoordeling van de werking van het veiligheidsbeheerssysteem door het management;
•
onderzoek van enkele scenario’s in de praktijk;
•
de beschikbare bluswatercapaciteit en bluswateropvang.
Daarnaast is er door de inspecteurs een visuele inspectie door het bedrijf gemaakt voor een algemene indruk
en verificatie van maatregelen die het bedrijf genomen heeft om zware ongevallen te voorkomen en te
beheersen.
Wat was op orde
•
Het bedrijf heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, alsmede de wijze van opleiden en
trainen van medewerkers goed geregeld;
•
Het bedrijf heeft het proces van audits en het proces om daadwerkelijk te komen tot een
directiebeoordeling goed geregeld en voert deze beide ook uit;
•
Van de onderzochte scenario’s bleek dat de maatregelen daadwerkelijk aanwezig en passend zijn;

•
Het bedrijf heeft geborgd dat de noodzakelijke bluswatercapaciteit beschikbaar is en dat bluswater dat
bij een incident vrijkomt adequaat wordt opgevangen en afgevoerd.
•
Het bedrijf heeft aantoonbaar geborgd dat de hierboven bekeken maatregelen periodiek onderhouden
worden.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
•
Het aantoonbaar en structureel bewaken van de KPI voor opleidingen en trainingen;
•
De specifieke vermelding van relevante maatregelen bij scenariobeschrijvingen kan eenduidiger
(verwijzing naar exacte procedurenaam / onderdeelnummer).
Eindoordeel
Eindoordeel
Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs 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.

