Samenvatting
Op 21, 22 en 24 september 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf AKZO Nobel Functional
Chemicals B.V. te Deventer. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het
gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft
en wat er nog aan schort. Op 24 september 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun
bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het
eindoordeel van het inspectieteam.
Resultaten
Wat voor bedrijf is AkzoNobel Polymer Chemistry te Deventer ? (verder te noemen AkzoNobel):

AkzoNobel is in Deventer een bedrijf die uit grondstoffen organische peroxiden en andere chemische
specialiteiten voor de kunststof en rubberindustrie maakt, bewerkt, verwerkt, opslaat en overslaat. Daarnaast
zijn er ook onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria voor de chemische industrie op het terrein aanwezig.
Akzo Nobel is van plan om in 2017 het productie gedeelte voor organische peroxiden te gaan sluiten.
Wat controleerden de inspecteurs:
•
De organisatie en de werknemers tijdens de afbouw
•
De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen door de afbouw
•
De identificatie van de gevaren en beoordeling van risico’s van zware ongevallen bij de onderzoeksen ontwikkelingslaboratoria en de fabriek voor kleine hoeveelheden chemicaliën

Wat was op orde:
AkzoNobel heeft een goed overzicht van de opleiding en de trainingen van het eigen personeel.
De identificatie en beoordeling van de gevaren met betrekking tot onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria is
goed beschreven en geschikt. De beschreven werkwijze is in de laboratoria goed toegepast.
AkzoNobel heeft voor het beoordelen van de risico's van een bedrijfssluiting een goed beschreven en
geschikte procedure.
AkzoNobel heeft een goede procedure voor de wijzigingen in de organisatie. In deze procedure staat helder
beschreven welke risicostudies AkzoNobel uitvoert. De wijze waarop en hoe AkzoNobel risicostudies
uitvoerd is goed beschreven. Het type risicostudie is geschikt voor gebruik bij de afbouw. AkzoNobel heeft
deze risicostudies ook gebruikt bij de afbouw van het eerste onderdeel van de productielocatie.
Wat moet verbeterd worden:
AkzoNobel heeft nog geen volledig overzicht van de opleiding en de trainingen van het extern ingehuurde
bedrijfsbrandweerpersoneel. Het is dus niet bekend of ze aan de interne eisen voor bedrijfsbrandweer van
AkzoNobel voldoen.
De gevaren van werkvoorraden bij de fabriek voor kleine hoeveelheden chemicaliën die overblijft op het
AkzoNobel terrein na de afbouw zijn niet geïdentificeerd.
AkzoNobel moet er voor waken dat procedures voor de wijzigingen goed uitgevoerd worden.
Bij de procedures voor de wijzigingen in de organisatie was dit soms niet het geval.
De procedure voor het afbouwen van een fabriek was voor een afgebouwde fabriek niet volledig uitgevoerd.
Met name het stapsgewijs uitvoeren van wijzigingen in de fabriek en installaties is niet volledig gevolgd.
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Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet
deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook
verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen
die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen.
Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen
inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.
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