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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Sekisui-S-Lec B.V. 
gelegen op de Site Chemelot. 
 
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 23 en 29 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf CHEMELOT Sekisui-S-Lec B.V. (verder te noemen Sekisui). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 9 september 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Sekisui? 
Sekisui maakt onderdeel uit van Sekisui S-lec Europe, onderdeel van het Japans chemisch concern, Sekisui 
Chemicals Co. Ltd.. Sekisui is producent van PVB (polyvinylbutyral) interlayerfilm. De PVB interlayerfilm 
vindt zijn toepassing in het gelamineerde glas binnen de automotive en architectuur markt. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Sekisui de volgende onderdelen: 

 Opvolgen actiepunten vorige inspectie. 

 VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen) 

 VBS element iii (De controle op de exploitatie) 

 VBS element vi (Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties) 

 VBS element vi (Onderzoek zware ongevallen) 

 VBS element vii (Managementreview)  

 Maatregel gerichte inspectie 

 Ageing (Algemeen) 

 Ageing (Passieve brandbeveiliging) 
 
 
Resultaten 

 
Wat was op orde? 

 De actiepunten van de vorige inspectie worden goed opgepakt. 

 De procedure en onderliggende instructie omtrent de systematische identificatie en beoordeling van 
de risico's van zware ongevallen. 

 In de instructie is op een duidelijke wijze informatie vastgelegd over de samenstelling van het 
HAZOP team en de daarbij vereiste competenties. 

 De procedure voor het opstellen, beheren en controleren van werkinstructies en procedures. 

 De procedure voor de preventieve onderhoudsmethodiek. 

 De planning voor het uitvoeren van het onderhoud en de uitvoering hiervan. 

 De LoToTo procedure en uitvoering hiervan. 
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 Een procedure voor de systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties is vastgesteld en 
deze wordt ook toegepast.  

 Er is duidelijk vastgelegd hoe de interne melding van een incident dient plaats te vinden.  

 Er is duidelijk vastgelegd welke incidenten onderzocht dienen te worden. Ook de communicatie 
omtrent incidenten is goed geregeld. 

 De procedure voor het uitvoeren van de managementreview is passend voor de organisatie.   

 Sekisui heeft een duidelijk en goed beeld omtrent de gevaren van de opslag van grondstoffen.  

 Sekisui neemt maatregelen om de gevaren van de grondstoffenopslag te beheersen. Deze 
maatregelen zijn geschikt en worden ook onderhouden.  

 Sekisui heeft beleid omtrent veroudering van de installatie geformuleerd en welke onderdelen van de 
installatie onder dit beleid vallen. 

 De manier hoe veroudering zich manifesteert in de installatie is duidelijk vastgelegd en hoe hiermee 
wordt omgegaan ook. 

 De manier hoe Sekisui omgaat met passieve brandbeveiliging is in orde. 
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

• De wijze waarop geborgd is dat een veiligheidsstudie uitgevoerd wordt na een wijziging of op basis 
van casuïstiek.  

• Revisieaspecten vastleggen.juiste reviewdatums en versienummers vermelden op de 
documenten.Verminderen van de periodieke “workload” van de te autoriseren documenten.  

• Borging van in kennisstelling van medewerkers van de doorgevoerde aanpassingen in documenten. 
• Visualisering van de verandering in documenten. 
• Juiste etikettering op installatie-onderdelen toepassen. 
• Ten behoeve van de managementreview worden de KPI's beoordeeld die volgens de procedure van 

VBS element vi zijn opgesteld. Deze wijze van beoordeling staat niet in de procedure omtrent de 
systematische beoordeling (managementreview) vermeld.  

• In de procedure omtrent de systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties staat niet 
weergegeven dat de managementreview nieuwe KPI's kan opleveren. 

• Wanneer externe instanties op de hoogte gebracht worden van incidenten, is niet goed vastgelegd in 
een procedure.  

• De output van de managementreview procedure dient beter beschreven te worden in de procedure, 
waaronder een analyse van de deugdelijkheid van het gevoerde beleid . 

• Het overzetten van actiepunten uit de managementreview naar de actiepuntenlijst dient 
voortvarender plaats te vinden.  

• Het vastleggen van de inputdocumenten voor de managementreview dient beter plaats te vinden.  
• De veiligheidsstudie dient beter gedocumenteerd te worden, alle gevaren dienen erin vermeld te 

worden.  
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 


