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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij
CHEMELOT Stanyl te Urmonderbaan 22, 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 18 oktober 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf CHEMELOT Stanyl (verder te noemen Stanyl). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 november 2016 bekend gemaakt aan het
bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Stanyl?
In de Stanyl fabriek wordt de grondstof Stanyl geproduceerd. Stanyl is een
hittebestendige kunststof die wordt gebruikt voor veeleisende toepassingen in de
automobiel industrie, in elektrische en elektronische producten en tal van andere
toepassingen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Stanyl de volgende onderdelen:
- de actiepunten uit de Brzo inspectie van 2014;
- de opstartprocedure en het bedrijven van de fabriek (VBS iii);
- de uitvoering van wijzigingen in de fabriek (VBS iv);
- de uitvoering van de beoordeling van de prestaties (VBS vi);
- de uitvoering van de audits en de directiebeoordeling (VBS vii)
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Resultaten
Wat was op orde?
- de uitvoering van de actiepunten uit de Brzo inspectie 2014;
- de wijze van inertiseren van de installatie bij de opstart;
- het veiligstellen van installatieonderdelen (LOTOTO-procedure);
- het beheer van openstaande alarmen en overbruggingen;
- de uitvoering van wijzigingen;
- de uitvoering van de audits;
- de management review.

Wat waren de verbeterpunten / aanbevelingen?
- heroverwegen alarmindeling om alarminflatie te voorkomen;
- opstellen van een eenduidig overzicht van openstaande overbruggingen;
- overwegen om meer gebruik te maken van out-come doelstellingen

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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