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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij OCI Nitrogen B.V.
Manufacturing Melamine (OMM) gelegen op de site Chemelot te 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 28 mei 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf OCI Nitrogen B.V. Manufacturing Melamine (verder te noemen OMM). 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. OMM heeft middels het
teleconferentie programma relevante documenten op de schermen gedeeld zodat iedereen is meegenomen
in het beantwoorden en/of toelichten van de nog openstaande vragen.
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 juni 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is OMM?
OMM produceert Melamine dat wordt toegepast in kunststofproducten, coatings, lijmen en toplagen voor
gebruiksproducten en is gelegen op de Chemelot site te Sittard-Geleen.

Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden de volgende onderdelen:
 De openstaande punten naar aanleiding van de inspectie in 2018.
 De wijze waarop OMM het onderwerp ’Personeel en organisatie’ heeft georganiseerd waarbij onder
andere is gekeken naar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en hoe het personeel
vakbekwaam blijft.
 De wijze waarop OMM omgaat met het toezicht op prestaties waarbij specifiek is gekeken naar de
sturingsmethode middels het volgen en bijsturen van prestaties en op welke manier ongewone
voorvallen worden beheerst.
 De wijze waarop OMM audits uitvoert en de directiebeoordeling vormgeeft.
 De noodzaak en toepassing van Passieve brand beveiliging binnen OMM.
 De juistheid van de uitgangspunten die gebruikt zijn voor het opstellen van de risicocontouren
rondom Chemelot.
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Resultaten
Wat was op orde?
 De openstaande actiepunten zijn opgepast.
 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen vast, opleiding van personeel is geborgd.
 Ongewone voorvallen worden dagelijks gemonitord en afhankelijk van de ernst of potentiele ernst
wordt een onderzoek opgezet om van het incident te leren en een soortgelijk ongeval in de toekomst
te voorkomen.
 OMM beschikt over KPI’s voor het volgen en beheren van hun veiligheidsmanagementsysteem en
beoordeeld deze maandelijks.
 OMM voert audits overeenkomstig de auditplanning en voert jaarlijks een managementreview uit
waarbij input wordt gegeven vanuit verschillende disciplines.
 Passieve brandbeveiliging (PBB) is aanwezig, deze heeft niet ten doel zware ongevallen te
voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.
 De uitgangspunten afkomstig van OMM die gebruikt zijn voor het vaststellen van de risicocontour
komen overeen met de werkelijkheid
Wat waren de verbeterpunten?
Het volgende verbeterpunt is benoemd:
 Tussentijdse bijsturing van KPI’s wordt middels overleg gedaan maar is niet geborgd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs één verbeterpunt en geen overtreding van de wet- en
regelgeving. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het verbeterpunt gaat uitvoeren.
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