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Samenvatting rapport Brzo-inspectie Ineos Maastricht B.V. 
 

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de 

inspecties en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, is te vinden op www.brzoplus.nl 

 

Algemene informatie 

 

Doelstelling van de inspectie 

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie 

heeft als doel om te onderzoeken of het bedrijf aan alle eisen voldoet om calamiteiten en 

zware ongevallen te voorkomen. 

 

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 bij Brzo-bedrijven vinden jaarlijks volgens een vastgesteld jaarplan plaats. 

Inspecties betreffen steekproeven waardoor inspecteurs niet alle onderdelen die met 

veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben, kunnen worden 

gecontroleerd. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie. 

 

Inleiding 

Op 8 april 2015 controleerde een inspectieteam, bestaande uit inspecteurs van het 

Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (RUD Zuid-Limburg namens 

de gemeente Maastricht), het Bevoegd gezag Wet Veiligheidsregio’s (Veiligheidsregio 

Zuid-Limburg) het bedrijf Ineos Maastricht B.V. (Ineos) te Maastricht. De inspecteurs 

inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. Op 

basis van deze steekproeven brachten de inspecteurs brachten in kaart op welke punten 

het bedrijf de zaken op orde heeft en waar er verbetering wenselijk of noodzakelijk zijn. 

In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het 

eindoordeel van het inspectieteam. Op 18 mei 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf al 

weten wat hun bevindingen waren. 

 

Wat voor een bedrijf is Ineos Maastricht B.V. 

Ineos is een chemische fabriek waar benzylalcohol wordt geproduceerd. Benzylalcohol is 

een halffabrikaat en wordt algemeen toegepast als oplosmiddel in inkt, verf, lak en 

epoxyharsen. Daarnaast wordt het zowel zuiver als veresterd gebruikt als geur- en 

smaakstof in bijvoorbeeld zeep, parfum en levensmiddelen. Ook bij de bereiding van een 

aantal medicijnen wordt benzylalcohol toegepast. De stof heeft bacteriostatische 

eigenschappen en wordt als ontwikkelaar in de fotografie gebruikt 

 

Wat controleerden de inspecteurs? 

Op grond van de op 24 februari 2015 verstuurde inspectieagenda zou de werking van het 

veiligheidsmanagementsysteem worden gecontroleerd, waarbij specifieke aandacht 

gericht is op de onderwerpen: 

- Preventiebeleid zware ongevallen (document); 

- Onderzoek naar zware ongevallen; 

- Onderhoudsmanagementsysteem; 

- Maatregelgerichte benadering m.b.t. BOH1-plant. 



Dit laatste onderwerp is niet geïnspecteerd vanwege ziekte van de MHC-inspecteur van 

de Inspectie SZW. 

 

Resultaten 

 

Wat was op orde 

 

Opvolging actiepunten inspectie 2014 

Er is aantoonbaar navolging gegeven aan de bij de bevindingen vermelde acties uit het 

inspectierapport 2014. Er is sprake van een sluitende verbeterloop. 

 

Onderhoudsmanagementsysteem  

Beleidsmatig is duidelijk vastgelegd wanneer welk soort onderhoud met welke frequentie 

en prioritering wordt uitgevoerd. Het onderhoudsmanagementsysteem is geschikt om het 

onderhoud op een adequate wijze uit te voeren. 

 

Verbeterpunten (geen overtredingen) 

 

Preventie beleid zware ongevallen / Pbzo-document 

Alle onderdelen die volgens het Rrzo 1999 in het Pbzo-document aanwezig dienen te zijn, 

zijn beschreven. Aanpassing / aanvulling dient nog plaats te vinden m.b.t. beschrijving 

van de belangrijkste risico's op hoofdlijnen en de Fine & Kinney risicoclassificatiemethode 

met bijbehorend acceptabel restrisico. Het Pbzo-document is een geschikt instrument om 

de geformuleerde beleidsdoelstellingen, ter voorkoming van zware ongevallen en milieu-

incidenten, te realiseren. 

 

Onderzoek zware ongevallen 

Procedures gericht op het analyseren en afhandelen van incidenten en het melden van 

incidenten bij het bevoegd gezag zijn vastgesteld. De procedure C70404 dient aangepast 

te worden voor wat betreft melding art. 15 Rrzo 1999 en de rapportageverplichting 

ingevolge art. 17.2, lid 4 Wm. De communicatie omtrent incidenten is voldoende. De 

procedure C70403 legt niet expliciet op hoe een hoger risico-incident onderzocht wordt. 

De meerwaarde van procedure C70405 is niet duidelijk. De in de procedures beschreven 

werkwijzen worden goed ten uitvoer gebracht. De analyse van laag risico incidenten dient 

wel in overeenstemming gebracht te worden met de beschreven werkwijze in procedure 

C70403. 

 

Eindoordeel 

 

Het inspectieteam concludeert dat het veiligheidsmanagementsysteem van Ineos redelijk 

tot goed werkt voor wat betreft de geïnspecteerde onderwerpen. Uit het oogpunt van 

gedocumenteerdheid en geschiktheid zijn enkele punten ter verbetering van de werking 

van het veiligheidsmanagementsysteem geformuleerd. De inspecteurs verwachten van 

het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt.  

Er zijn tijdens deze inspectie geen overtredingen vastgesteld. 

Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het 

inspectieteam geen uitspraken over doen. 

 

 


