Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Chemours Netherlands B.V.
te Baanhoekweg 22, Dordrecht
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 21, 22 en 30 november 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo
en de veiligheidsregio het bedrijf Chemours Netherlands B.V. (verder te noemen Chemours B.V.). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 30 november 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Chemours B.V.?
Per 1 juli 2015 zijn door een afsplitsing de bedrijven Chemours B.V. en DuPont ontstaan binnen de Brzoinrichting Chemours B.V. De verantwoordelijke voor de inrichting is Chemours B.V..
In de inrichting is een aantal productiefaciliteiten aanwezig. Daarnaast zijn op de locatie installaties aanwezig
voor de productie van stoom en elektriciteit evenals een grondwaterzuiverings-, een
afvalwaterzuiveringsinstallatie en een unit voor de verwerking van (H)CFK-houdende afvalstoffen.
Dit rapport gaat over de inspectie bij het bedrijfsonderdeel Chemours B.V. Deze inspectie heeft zich met
name gericht op de faciliteiten voor Fluorpolymers (productie van polytetrafluoretheen homo- en copolymeer)
met de bijbehorende op- en overslag voorzieningen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Chemours B.V. de volgende onderdelen:
 Beleid betreffende personeel en organisatie;
 Gevaren en maatregelen van de fluorpolymers fabriek;
 De wijze waarop de fluorpolymers fabriek wordt bedreven;
 De wijze waarop veranderingen worden uitgevoerd;
 De wijze waarop het bedrijf omgaat met veroudering van installaties en leidingen;
 De noodorganisatie.
Resultaten
Wat was op orde?
 De organisatie van opleidingen en trainingen;
 De wijze waarop de maatregelen zijn afgestemd op de gevaren van de fluorpolymers fabriek;
 De wijze waarop het bedrijf veroudering van installaties en leidingen in beeld heeft.
Wat waren de verbeterpunten?
 Meer aandacht voor risico’s bij openliggende isolatie en beschadigde beplating rondom leidingen;
 Maximaal aantal verlengingen van tijdelijke wijzigingen vastleggen;
 Onderzoek naar frequentie vullen ademluchttoestellen.

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