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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CHEMELOT NEX (OCI 
OMF) 
 
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 januari 2016 en 1 maart 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd 
gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf CHEMELOT NEX (verder te noemen OCI OMF). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 maart 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is OCI OMF? 
OCI OMF fabriceert salpeterzuur en kunstmest. Salpeterzuur wordt gefabriceerd in 3 fabrieken (SZF4, 
SZF5 en SZF6), de kunstmest wordt gemaakt in de nitraatfabriek (NF2). De fabrieken van OCI OMF 
zijn nauw verbonden met andere fabrieken op de Site Chemelot en maakt gebruik van grondstoffen 
zoals ammoniak die afkomstig zijn van andere fabrieken op Site. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij OCI OMF de volgende onderdelen: 
De inspecteurs hebben de insteek gekozen om op werkvloer te kijken hoe bepaalde zaken zijn 
geregeld. 
Hierbij is gelet op de volgende aspecten: 
- de opvolging van actiepunten uit de vorige inspectie;  
- het gebruik van werkvergunningen;  
- het controleren of de maatregelen zijn uitgevoerd/getroffen die op de werkvergunning staan; 
- het uitvoeren van temperatuurmetingen op bepaalde plekken bij de salpeterzuurfabrieken; 
- het uitvoeren van controleronden; 
- het voorschrijven van en gebruik van specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in 
de  
 salpeterzuurfabrieken; 
- het uitvoeren van acties bij een calamiteitensituatie (beschreven in het fabrieksnoodplan en  
 regelgeving die voor de hele site geldt). Hierbij is voornamelijk gekeken naar een incident met 
grote  
 impact dat in 2015 heeft plaats gevonden bij OCI OMF; 
- controle op de eisen van een redelijk dichte ruimte (RDR)1 
 
Resultaten 
Wat was op orde? 
- de actiepunten uit de vorige inspectie waren in voldoende mate door het bedrijf opgepakt; 
- de werkvergunningen werden gebruikt zoals voorgeschreven en de maatregelen die hierop 
vermeld 

                                                      
1 ruimte waarheen men moet vluchten bij alarm om beschermd te zijn tegen toxische gassen en dampen 



waren, waren getroffen/uitgevoerd; 
- de temperatuurmetingen werden uitgevoerd; 
- controleronden worden tijdig uitgevoerd; 
- de medewerkers die werkzaamheden verrichten in de fabrieken droegen de voorgeschreven 

 specifieke PBM’s; 
- de noodorganisatie heeft aangetoond dat zij werken conform fabrieksnoodplan; het oefenen van  

noodsituaties gebeurt conform site-regelgeving. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- de norm waaraan de gemeten temperatuur bij de SZF6 moet voldoen was niet vastgelegd;  
- het fabrieksnoodplan dat door OCI OMF is opgesteld, wijkt op enkele punten af van de 
regelgeving 

die voor de hele Site Chemelot is voorgeschreven. Dit fabrieksnoodplan dient hierop 
aangepast te  

worden. 
- de eisen die gesteld zijn aan een RDR moeten specifieker worden gemaakt; 
- de wijze waarop de RDR is uitgevoerd en de volledigheid van de controles die betrekking 
hebben op 

een RDR dient door OCI OMF verbeterd te worden. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 


