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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CHEMELOT ACNComplex 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 Brzoinspectie.
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 27 september 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het CHEMELOT ACN-Complex. Na de overname door ChemicaInvest (joint venture
van DSM en CVC Capital Partners) AnQore BV genoemd. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3
november 2016 middels een conceptrapportage bekend gemaakt aan het bedrijf. Op 15 november
2016 heeft het bedrijf aangegeven geen opmerkingen op het conceptrapport te hebben.
Wat voor een bedrijf is Anqore?
AnQore BV bestaat uit een aantal fabrieken waar de ACN (acrylonitril) fabrieken onderdeel van
uitmaken. Er zijn twee ACN fabrieken op de site Chemelot te Geleen. In de ACN fabrieken wordt het
monomeer acrylonitril gemaakt. Dit product wordt in de vezelindustrie omgezet in de acrylvezel. Dit
materiaal is weer de grondstof voor kleding, dekens, gordijnen etc.
Wat controleerden de inspecteurs?
De ACN-organisatie valt sinds de tweede helft van 2015 als AnQore BV onder ChemicaInvest. In het
meerjaren inspectieplan is deze extra inspectie opgenomen, om onder meer te inspecteren of de
kennis en expertise binnen de organisatie behouden blijven en of er voldoende ruimte blijft voor
investeringen op het gebied van SHE. De inspecteurs controleerden bij het ACN-complex de invloed
van deze overname op het algemene veiligheidsmanagementsysteem.
Resultaten
De overname wordt door het bedrijf ervaren als een frisse wind. Hoewel het
veiligheidsmanagementsysteem niet is gewijzigd, zijn er wel verschillen in de invulling van het
systeem zichtbaar. De cultuur is strakker gericht op continue verbetering. Er is aandacht voor
vakmanschap en regels en procedures worden meer gezien als hulpmiddelen om veilig en efficiënt te
werken. Er wordt goed gebruik gemaakt van de sterkte punten van zowel CVC als van DSM. De
werkwijze is zakelijker: afspraak is afspraak. Aan de voorkant van projecten wordt voldoende budget
vrijgemaakt, ook voor projecten om de veiligheid te verhogen. Aan de achterkant wordt actief gestuurd
op planning en resultaat. Het beleid is gericht op toekomstbestendigheid van het bedrijf. De zakelijke
instelling gaat zeker niet ten koste van de veiligheid.
Al met al zijn de geïnterviewde medewerkers heel positief over de situatie na de overname.
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De overname heeft niet geleid tot een verslechtering van het veiligheidsmanagesysteem.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.
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