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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij:
Chemelot Sabic Limburg B.V. te Europaboulevard 1, Sittard
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 Brzoinspectie.
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 21 en 23 augustus 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Chemelot Sabic Limburg B.V. (verder te noemen Sabic Limburg BV). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 september 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is SABIC Limburg BV?
Sabic is een internationaal petrochemisch bedrijf. Sabic Limburg BV, met het Europese hoofdkantoor
in Sittard en een productielocatie in Geleen (Site Chemelot), maakt grondstoffen voor de productie
van verschillende kunststoffen. De grondstoffen zijn gemaakt van koolwaterstoffen die uit
geraffineerde aardolie gehaald worden.
Op de locatie in Geleen staan twee krakers die de grondstoffen produceren voor de diverse
polyetheen en polypropeen kunststoffabrieken op de site. Verder is op de site in Geleen de afdeling
Logistiek met de diverse tankenparken en verladingen gehuisvest.
Deze inspectie heeft zich geconcentreerd op de afdeling Logistiek.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Sabic Limburg BV de volgende onderdelen:
- VBS element a, waarbij enkele onderdelen van het veiligheidsmanagementsysteem zijn beoordeeld
middels een methode gebaseerd op “Hearts and Minds”;
- De beschrijving en beoordeling van de scenario's van de mogelijke zware ongevallen.

Resultaten
Wat was op orde?
- Uit de interviews komt een beeld dat het veiligheidsmanagementsysteem als gemanaged (niveau 4
van 5) wordt beschouwd, waardoor er sprake is van een adequaat systeem.
- Sabic heeft goed beschreven op welke wijze de scenario’s van mogelijke incidenten moeten worden
opgesteld en beveiligd.
Wat waren de verbeterpunten?
De actiepunten uit de storingsanalyse en de verificatie van de beveiligingen moet nog worden
afgerond.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het verbeterpunt gaat uitvoeren.

