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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Chemelot Site 
Permit BV gelegen op 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 10 december 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 

de veiligheidsregio het bedrijf Chemelot Site Permit BV (verder te noemen CSP). De resultaten zijn 

voorafgaand aan de rapportage, op 7 januari 2020, aan CSP bekend gemaakt. 

 

Wat voor een bedrijf is CSP? 

De Site Chemelot is een industrieterrein voor onder andere chemische bedrijven die op de locatie hun 

eigen autonomie behouden. De organisatorische binding is ondergebracht bij “Chemelot Site Permit 

BV” verder CSP. In onderstaande figuur afkomstig uit het OVV rapport “Chemie in Samenwerking” 

zijn de samenwerkingsorganen verduidelijkt. 
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Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij CSP de volgende onderdelen: 

 Pbzo document 

 Continue verbetering 

 Organisatiestructuur CSP 

 Audits en directiebeoordeling 

 Ongewone voorvallen en Key Performance Indicators 

 

 

 

Resultaten 

 

Wat was op orde? 

De onderstaande elementen zijn bekeken en in orde bevonden. 

 

Thema Inspectieonderwerpen 

Pbzo Beleid, Continue verbetering 

VBS element i Organisatie structuur 

VBS element vi KPI en ongewone voorvallen 

VBS element vii Audits en directiebeoordeling 
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Wat waren de verbeterpunten? 

Er is één actiepunt beschreven namelijk dat het managementhandboek aangepast moet worden 

conform de huidige manier van werken. 

 

 

Eindoordeel 

 

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving 

of verbeterpunten op de geïnspecteerde onderwerpen. CSP heeft een nieuwe ambitieuze KPI 

vastgesteld. De KPI wordt ondersteund door 18 onderliggende projecten vanuit een programma 

“Samen Bewust Veilig”. De projecten worden innovatief opgepakt met als doel nieuwe inzichten op te 

leveren die uiteindelijk de totale veiligheid binnen de inrichting dient te vergroten. Of deze methode 

geschikt is, moet nog blijken maar is veelbelovend omdat de problematiek van verschillende 

invalshoeken wordt benaderd. 


