
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ChemCom Industries B.V. te Oosterhorn 10, Farmsum 

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 11, 12 en 14 juni 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 

waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf ChemCom Industries B.V. De resultaten 

zijn in kaart gebracht en op 14 juni 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 

 

Wat voor een bedrijf is ChemCom Industries BV? 

ChemCom Industries BV is een bedrijf dat formaline en diverse kunstharsen produceert. Voor de 

productie hiervan wordt onder andere formaldehyde gebruikt. Een andere grondstof die wordt 

gebruikt en opgeslagen is methanol. 

 

Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij ChemCom Industries BV de werkwijze en uitvoering van 

veiligheidsstudies en interne veiligheidsronden. Daarnaast is gekeken naar mogelijke afstroomrisico's 

naar het oppervlakte water. 

 

Resultaten 

 

Wat was op orde? 

- de planning voor het periodiek uitvoeren van veiligheidsronden. 

- tijdens een live-test is vastgesteld dat de bluswaterhydranten voldoende bluswater leveren. 

 

Wat waren de verbeterpunten? 

- het risicobesef als het gaat om mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen.  

- het ontbreken van V&G-signalering en tagging. 



- de risicomatrix die wordt gebruikt voor het beoordelen van de risico's van zware ongevallen 

voldoet niet aan de stand der wetenschap. 

 

Geconstateerde overtredingen? 

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie 

categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste 

overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de 

middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als 

laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van 

deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven. 

 

Het inspectieteam constateerde tien overtredingen in categorie 2: 

- de procedures voor het identificeren van de gevaren en beoordelen van de risico's zijn 

onvolledig. 

- de P&ID van de reactiesectie van de FH1-fabriek zijn niet actueel en bevatten afwijkingen. 

- voor veel  tanks, vaten en andere opslagfaciliteiten zijn geen veiligheidsstudies beschikbaar 

of niet actueel. 

- bij een aantal uitgevoerde veiligheidsstudies ontbrak de vastlegging van de risicobeoordeling 

waardoor niet aangetoond kan worden dat voor de geïdentificeerde gevaren alle 

noodzakelijke maatregelen zijn getroffen. 

- een aantal veiligheidsstudies zijn ouder dan vijf jaar waardoor niet meer kan worden 

aangetoond dat voldaan wordt aan de stand der wetenschap ten aanzien van de getroffen 

maatregelen die behoren bij de geïdentificeerde gevaren. 

- door de manier waarop een aantal ‘What-if-studies’ zijn uitgevoerd en vastgelegd, zijn niet 

alle gevaren geïdentificeerd en kan niet aangetoond worden dat alle noodzakelijke 

maatregelen zijn genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen daarvan voor 

de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. 

- de veiligheidsronden worden onvoldoende kritisch en met onvoldoende diepgang gelopen.    

- in de fabriek zijn afgekeurde flexibele slangen aangetroffen die nog steeds gebruikt konden  

worden waardoor een verhoogd risico wordt geaccepteerd als het gaat om de blootstelling 

van werknemers aan (gevaarlijke)stoffen en het milieu. De afgekeurde slangen zijn direct uit 

de fabriek verwijderd waardoor de overtreding is beëindigd.  

- op het terrein zijn lekkende (bluswater)hydranten aangetroffen. Het effect van deze 

lekkende hydranten is niet onderzocht. 

- door onvoldoende onderhoud van het terrein en de hemelwaterriolering rondom de 

ureumloods, zal bij neerslag het met ureum vervuilde hemelwater naar de bodem of het 

oppervlaktewater afstromen. 

 

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 3: 

- bij de uitgevoerde veiligheidsstudies voor de methanoltanks ontbreekt de informatie met  

- de randvoorwaarden, aannames, gebruikte documentatie en deelnemers. Hierdoor zijn deze 

veiligheidsstudies onvolledig en zijn de resultaten niet reproduceerbaar. 

 

 

 



Eindoordeel 

 

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs elf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet  

deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook 

verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 

 

Handhaving 

 

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 

overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het 

uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij 

wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+. 

 

 


