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Naam: CHEMELOT Fibrant B.V.
Plaats: Geleen
Inspectiedag(en): 18 en 20 november 2020
Close out: 10 december 2020

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CHEMELOT Fibrant B.V.
Urmonderbaan 20, 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 18 en 20 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf CHEMELOT Fibrant B.V. (verder te noemen Fibrant). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 10 december 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
In verband met de verscherpte maatregelen van de overheid in relatie met de COVID-19 uitbraak is, in
afwijking van de reguliere NIM methodiek, de volgende werkwijze in de praktijk gebracht:
- De eerste inspectiedag (18 november 2020) is een fysieke inspectie ter plaatse van 4 uur uitgevoerd;
- De tweede inspectiedag (20 november 2020) is gebruikt om vragen te stellen via teleconferencing;
- Tijdens de teleconferencing close-out (10 december 2020) zijn de conclusies gedeeld met het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Chemelot Fibrant B.V.?
Fibrant bestaat uit een 7-tal fabrieken waarin producten gemaakt worden zoals caprolactam en
cyclohexanon die o.a. worden ingezet voor de productie van nylon.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Fibrant de volgende onderdelen:






Heeft het bedrijf voldoende opvolging gegeven aan de actiepunten vanuit de vorige inspectie? (Plan,
Doe, Controleer, Acteer cyclus);
Heeft het bedrijf de aanwezige gevaren op een systematische manier geïnventariseerd?;
Heeft het bedrijf goed gekeken welke maatregelen nodig zijn om die gevaren te beheersen?;
Zijn de noodzakelijke maatregelen aanwezig en worden ze getest en onderhouden?;
Heeft het bedrijf goed opgeschreven op welke manier er veilig gewerkt moet worden?
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Resultaten
Wat was op orde?
 Fibrant heeft geschikte actuele procedures om de werkzaamheden in de fabrieken veilig te kunnen
uitvoeren;
 De documenten en procedures beschrijven goed de werkwijze en zijn volledig;
 De procedure voor het opstellen van werkinstructies wordt gevolgd;
 Het onderhoud aan kritische veiligheidsmaatregelen wordt tijdig uitgevoerd;
 De onderhoudsstrategie wordt aangepast bij aanpassing van de installatie;
 Systematische veiligheidsstudies (VBS ii), worden periodiek, maar soms met langere tussenperiodes
dan 5 jaar uitgevoerd op basis van onderbouwd beleid. De maatregelen zijn in de fabriek aanwezig
en worden onderhouden. Bij een geïnspecteerde wijziging is voldoende aandacht gegeven aan de
veiligheidsaspecten.
Wat waren de verbeterpunten?
 De Veiligheids- of gezondheidssignalering (gevaarspictogrammen en naam van de gevaarlijke stof)
van de installatieonderdelen met gevaarlijke stoffen zijn soms slecht leesbaar of ontbreken in een
aantal gevallen;
 Nieuwe inzichten of veranderingen in de veiligheidsstudie worden niet steeds ook administratief
aangepast;
 De herhaling van de veiligheidsstudies wordt niet steeds op tijd gedaan, ook niet binnen het eigen
beleid van “verruimde” herhalingstermijnen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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