
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 22 en 23 maart 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 
de veiligheidsregio het bedrijf ChemCom Industries B.V. (verder te noemen ChemCom). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 23 maart 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is ChemCom Industries B.V.? 
ChemCom Industries B.V. 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 de volgende onderdelen: 

 staat van onderhoud methanolleidingen; 

 ATEX; 

 toezicht op prestaties; 

 interne audits; 

 managementreview. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 de planning voor onderhoud aan methanolleidingen is aanwezig; 

 onderhoud en inspectie is volgens planning aan de methanolleidingen uitgevoerd;  

 bij onderhoud is explosieveiligheid een onderwerp; 

 veiligheidsprestatie indicatoren zijn aanwezig; 

 interne audits zijn uitgevoerd. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

 niet alle methanolleidingen zijn aantoonbaar geïnspecteerd en beoordeeld; 

 de leidinginspectierapporten bevatten enkele fouten en onduidelijkheden; 

 een vastlegging van de eisen voor het werken aan explosieveilige apparatuur ontbreekt; 

 er vindt geen controle plaats of de explosieveiligheidsdeskundige voldoet aan de eisen 

 de huidige set aan veiligheidsprestatie indicatoren geven onvoldoende inzicht in het functioneren 
van het gehele VBS; 

 de huidige veiligheidsronden geven onvoldoende bijdrage aan het toezicht op de prestaties van 
het VBS; 



 audits zijn niet allemaal vastgelegd in een rapport. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.  
 
Het toezicht op de prestaties is op gedocumenteerdheid en geïmplementeerdheid, door het 
inspectieteam, beoordeeld als matig. Aangezien handhaving op dit punt recentelijk is afgerond en er 
vertrouwen is dat het bedrijf verbeteringen met betrekking tot de inhoud op dit onderwerp actief zal 
oppakken en doorvoeren, is besloten de tekortkomingen op dit onderwerp niet als een overtreding te 
beschouwen.  
 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.  

 


