INSPECTIERAPPORT

CHEMELOT MELAF

Geleen

Inspectiedag 29 januari 2015

Datum definitief rapport: 9 maart 2015

Samenvatting
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
Op 29 januari 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Chemelot Melaf te Geleen. Het team
bestond uit inspecteurs van RUD Zuid-Limburg, namens het bevoegd gezag Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en Brandweer Zuid-Limburg, namens het bevoegd gezag Wet
veiligheidsregio’s. De inspecteurs 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 11 februari 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
Wat voor een bedrijf is Chemelot Melaf?
Chemelot Melaf is een melaminefabriek waarin ureum wordt omgezet tot melamine dat wordt
toegepast in kunststof producten, coatings, lijmen en toplagen voor gebruiksproducten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Chemelot Melaf de volgende onderdelen:
• Wordt de periodieke herbeoordeling van risicostudies juist uitgevoerd?
• Is het bedrijf altijd alert op de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen? Wijzen
personeelsleden elkaar op risico’s?
• Controleert het bedrijf stelselmatig of medewerkers zich houden aan de eigen afspraken over
veiligheid en milieu? Heeft dat in de praktijk voldoende effect?
• Heeft Chemelot Melaf in installatiescenario’s op een juiste wijze beschreven welke maatregelen
nodig zijn om de kans dat er iets mis gaat zo klein mogelijk is en het gevolg ervan, mocht het toch
gebeuren, zo klein mogelijk is.
Wat was op orde?
• Door Chemelot Melaf wordt op een juiste wijze invulling gegeven aan de periodieke herbeoordeling
van risicostudies;
• Chemelot Melaf is alert op de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen en medewerkers
spreken elkaar aan op de risico's;
• Het bedrijf ziet er stelselmatig op toe dat gewerkt wordt volgens de eigen afspraken over veiligheid
en milieu;
• Chemelot Melaf beschrijft op een juiste wijze welke maatregelen nodig zijn om incidenten te
voorkomen en zorgt dat die maatregelen goed werken.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
• Het bedrijf moet de trendanalyse van incidenten verder uitdiepen om meer inzicht te krijgen in de
achterliggende oorzaken;

• Chemelot Melaf moet de planning van het stelselmatige toezicht op de eigen procedures tijdig
opstellen.
Overtredingen
Het inspectieteam heeft tijdens de inspectie 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.

