
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Remat Chemie B.V., 
Vossenbeemd 5 te Helmond 
 
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 25 en 30 september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Remat Chemie B.V. (verder te noemen Remat). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Remat? 
Remat Chemie regenereert en verkoopt oplosmiddelen. Zij beschikken over drie destillatietechnieken. Door middel 
van filmverdamping, fractionatie en vatdestillatie worden alle denkbare oplosmiddelen (alcoholen, ketonen, esters, 
aromatische en alifatische koolwaterstoffen, acetaten, glycolen en styrenen) van andere stoffen gescheiden. De 
verwerkte stoffen gaan voor een groot deel gezuiverd terug naar de eigenaar voor hergebruik, het restant wordt 
verhandeld of afgevoerd naar afvalverwerkende bedrijven. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Covid-19 
Op 18 maart 2020 zijn er per email vragen gesteld aan Remat m.b.t. de inventarisatie van de benodigde 
maatregelen ter beheersing van de risico's i.v.m. de coronacrisis. Remat heeft de vragen beantwoord.  
Remat heeft de risico's m.b.t. de coronacrisis aangepakt en informeert het personeel over de te nemen 
maatregelen. De minimale bezetting om operationeel te blijven inclusief de noodorganisatie wordt gemonitord om 
zo nodig actie op te ondernemen. Contacten met externen worden beperkt; 
 
De inspecteurs controleerden bij Remat de volgende onderdelen tijdens de inspecties:  
- Rondgang op de inrichting; 
- Maatregelen in het algemeen; 
- Voortgang aanbrengen van maatregelen zoals brandwerendheden van de  muren en dak en blusgasinstallatie 
van de opslag met gevaarlijke stoffen; 
- Voortgang aanbrengen en testen van de (nood)afsluiters om het riool dicht te zetten bij incidenten; 
- Voorbereiding van de BHV-organisatie op incidenten. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De opslag met gevaarlijk stoffen is bouwkundig aangepast en de blusgasinstallatie is operationeel; 
- Er is een BHV-aanvalsplan voor het afhandelen van incidenten door de BHV-organisatie; 
- Er is een procedure hoe te handelen bij het inwerking treden van de blusgasinstallatie; 
- Er is een procedure hoe Remat omgaat met morsing van gevaarlijke stoffen; 
- De BHV-organisatie is opgeleid en getraind voor incidenten zoals de blusgasinstallatie en rioolafsluiters; 
- De (nood)afsluiters om het riool dicht te zetten tijdens incidenten zijn aanwezig, getest en opgenomen in een 
procedure; 
- De risico’s van corona zijn bekend en hierop zijn de benodigde maatregelen getroffen.  
Wat waren de verbeterpunten? 
- Het BHV-aanvalsplan dient te worden afgestemd en aan te sluiten bij het bedrijfsnoodplan; 



- De procedure voor morsing met gevaarlijke stoffen dient te worden afgestemd en aan te sluiten bij het 
bedrijfsnoodplan; 
- Het gebruik van de rioolafdekkers en de rioolafsluiters bij spills groter dan 200 liter dient opgenomen te worden in 
de werkinstructie;  
- De foto in de noodinstructie dient te worden vervangen met  
 correcte weergave van de werkelijkheid (stand afsluiter). 
- De vastgestelde maatregelen zijn grotendeels geïmplementeerd, enkele dienen nog verder aangescherpt te 
worden. 
- Er dient geborgd te worden dat elke bezoeker op de hoogte is van de risico’s en de te nemen 
maatregelen/instructies. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


