
Samenvatting 
 
Op 9, 10 en 11 februari 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Teijin Aramid B.V. te 
Farmsum. 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 11 februari 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. 
 
Wat voor een bedrijf is Teijin Aramid B.V.? 
Teijin Aramid B.V. houdt zich bezig met de productie van de basisgrondstof (het polymeer) voor een 
supersterke kunstvezel; Twaron. Deze vezel is vijf keer lichter en sterker dan staal. 
 
Resultaten 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Teijin Aramid B.V. de volgende onderdelen: 

• de eerste dag is meegelopen met medewerkers van Teijin Aramid B.V. bij een eigen 
inspectieronde gericht op veiligheid in twee fabrieken;  

• de tweede dag is gekeken of Teijin Aramid B.V. het onderhoud veilig uitvoert. Er is gekeken 
naar overbruggingen en werkvergunningen. Daarnaast is het onderhoud aan de 
blusinstallaties geïnspecteerd.  

• de derde dag is gekeken of Teijin Aramid B.V. de actiepunten van incidenten (voorvallen) 
goed opvolgt, vooral als hiervoor extra onderzoeken moeten worden uitgevoerd.  

 
Wat vonden de inspecteurs? 
De inspecteurs vonden: 

• eigen inspectieronden van Teijin Aramid B.V. gericht op veiligheid moeten meer structuur en 
diepgang hebben (training en instructie); er zijn door de inspecteurs veel constateringen 
gedaan die door eigen medewerkers niet zijn of worden gezien. 

• de manier waarop onderhoud is beschreven in eigen documenten is over het algemeen 
duidelijk. Uit een aantal steekproeven blijkt dat de beschreven werkwijzen (procedures en 
instructies) om het onderhoud veilig te kunnen uitvoeren worden nageleefd. Wel komt het voor 
dat procedures niet geheel correct worden toegepast als gevolg van de complexheid van de 
installaties en de communicatie hierover tussen de verschillende vakspecialisten. 

• incidenten worden over het algemeen goed onderzocht en helder gerapporteerd, wat leidt tot 
acties om herhaling te voorkomen. Daarnaast bleek van een incident de oorzaak niet correct 
in beeld te zijn gebracht. 

 
Eindoordeel 
 

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die 
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 
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