
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 november 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf ChemCom Industries B.V. (verder te noemen CCI). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 11 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is CCI? 
ChemCom Industries B.V. is gevestigd op het industrieterrein Oosterhorn in Farmsum en produceert 
formaline en harsen voor de groene houtverwerkende industrie en tussenproducten voor de 
chemische industrie. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Doel van de onaangekondigde controle is het tussentijds vaststellen welke acties CCI inmiddels heeft 
ingezet om invulling en opvolging te geven aan de bevindingen en ingezette handhaving na de 
uitgevoerde Brzo inspectie van 6 en 7 september 2017 en 13, 14 en 15 mei 2019.  
 
Resultaten 
Vastgesteld is dat voor de diverse inspectie onderwerpen, waaronder ageing van drukapparatuur en 
vermoeiing, organisatie en opleidingen, tagging en V&G-signalering en werkvergunningen op 
onderdelen is opgepakt maar dat er nog niet volledige invulling is gegeven aan alle ingezette 
handhaving. Ook zijn er nog verbeterpunten vastgesteld bij organisatorische wijzigingen. Voor wat 
betreft het inspectieonderwerp bedrijfsnoodplan (wijze van melden calamiteit bij de meldkamer) is al 
wel invulling gegeven aan de geconstateerde overtreding. 
 
Op grond van de resultaten van deze inspectie zijn geen nieuwe overtredingen geconstateerd. De 
handhavingstermijnen van de reeds lopende en vastgestelde overtredingen waren ten tijde van deze 
onaangekondigde inspectie nog niet verlopen.  
 


