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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij OCI Nitrogen B.V 
Manufacturing Fertilizers gelegen on 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 24 september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf OCI Nitrogen B.V. Manufacturing Fertilizers (verder te noemen OMF). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is OMF? 
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 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 OMF de volgende onderdelen: 
 opvolging van de actiepunten van de vorige Brzo-inspectie; 
 gedocumenteerdheid, geschiktheid en implementatie van de procedures behorende bij het 

veiligheidsbeheersysteem voor het element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen); 
 gedocumenteerdheid, geschiktheid en implementatie van de procedures behorende bij het 

veiligheidsbeheersysteem voor het element vi (toezicht op de prestaties); 
 controle op de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de QRA (kwantitatieve risico analyse). 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
De onderstaande punten zijn in orde bevonden: 

 de opvolging van de actiepunten van de vorige inspectie; 
 de geschiktheid, implementatie en documentatie van de procedures die door OMF gebruikt worden 

voor de wijze waarop ze handelen bij wijzigingen; 
 de geschiktheid van de werkwijzen voor hoe OMF invulling geeft aan de toezicht van prestaties; 
 dat Unit 3 van de SZF5 van OMF terecht niet is aangewezen voor de QRA van Chemelot. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

 aanpassing van de proceduretekst voor VBS element vi dat het duidelijk is dat de iteratieve 
werkwijze toegepast kan worden; 

 geef duidelijk weer wat de output is (of kan zijn) van de procedure voor VBS element vi; 
 leg procedureel vast dat er jaarlijks een beschouwing van de trends in de SHE rapportage dient 

plaats te vinden.  
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 borg de tijdige implementatie van corrigerende maatregelen om herhaling te voorkomen;  
 zorg dat corrigerende maatregelen getroffen worden voordat soortgelijke werkprocessen opnieuw 

uitgevoerd 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. 


