
Rectificatie op gepubliceerde openbare samenvattingen van bedrijf ChemCom Industries B.V.  

 

Deze rectificatie heeft betrekking op de volgende openbare samenvattingen van bedrijf ChemCom 

Industries B.V. : 

 aangekondigde inspectie van 5, 6 en 7 september 2017; 

 aangekondigde inspectie van 11, 12 en 14 juni 2018; 

 de onaangekondigde inspectie van 22 november 2018; 

 en de onaangekondigde inspectie va 11 november 2019. 

 

De hierna genoemde overtredingen zijn door de uitspraak van de meervoudige rechtbank 

Groningen op 26 augustus 2021 vervallen: 

 

September 2017: 

overtredingen in categorie 2: 

 Er is geen procedure voor het periodiek beoordelen van de kennis van de medewerkers en het 

uitvoeren van toezicht op de werkzaamheden 

 Ten aanzien van het vertrek van de Maintenance Manager is de wijzigingsprocedure niet 

doorlopen. 

overtredingen in categorie 3: 

 Het proces alsmede de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot 

het personeel en de organisatie is onvoldoende in procedures en werkinstructies geborgd 

 

Juni 2018: 

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.  

 Bij een aantal uitgevoerde veiligheidsstudies ontbrak de vastlegging van de risicobeoordeling 

waardoor niet aangetoond kon 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.  

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. 

 

November 2018: 

overtredingen in categorie 2: 

 P&ID's (technische tekeningen); 

 de procedure voor veiligheidsstudies; 

 te oude veiligheidsstudies; 

 onvoldoende uitgevoerde veiligheidsstudies voor de formaldehydefabrieken; 

 onvoldoende uitgevoerde veiligheidsstudies van de methanoltanks 

 inventarisatie van de gevarenbronnen; 



 zonering; 

 inventarisatie van de ontstekingsbronnen; 

 het hebben van een ontstekingsbron in gezoneerd gebied. 

 

overtreding in categorie 3: 

 veiligheids- en gezondheidssignalering. 

 

November 2019: 

Vastgesteld is dat voor de diverse inspectie onderwerpen, waaronder organisatie en opleidingen, 

tagging en V&G-signalering op onderdelen is opgepakt maar dat er nog niet volledige invulling is 

gegeven aan alle ingezette handhaving.  

 

 

 


