Samenvatting Brzo-inspectierapport bij DuPont de Nemours Nederland B.V.
Op 25, 26 en 27 november en 2 december 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf DuPont de
Nemours Nederland bv te Dordrecht. 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 17 december 2014 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.
Inleiding
Wat voor een bedrijf is DuPont?
In Dordrecht heeft DuPont een aantal fabrieken waar de kunstharsen Delrin® en Surlyn® worden
gemaakt, de koel- en koudemiddelen Isceon® en Suva®, en de fluorproducten Teflon® en Viton®. Op
het bedrijf wordt voor de productie met diverse gevaarlijke stoffen gewerkt.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij het bedrijf de volgende onderdelen:
• Installatiescenario’s, waarin het bedrijf beschrijft welke ongevallen zich voor kunnen doen en welke
maatregelen het heeft getroffen om die te voorkomen dan wel te beheersen.
• Aanwezigheid en werking van de Lines Of Defence (maatregelen ter voorkoming van ongevallen) die
beschreven zijn in de installatiescenario’s.
• Op welke wijze het onderhoud aan vooral de gevaarlijke (onderdelen van) installaties is beschreven
en wordt uitgevoerd.
• De registratie en afhandeling van incidenten en op welke wijze de organisatie leert van deze
incidenten.
Resultaten
Wat is op orde?
• De scenario's die bij het bedrijf kunnen optreden zijn opnieuw beschreven.
• Opvolging van overtredingen en bevindingen van eerdere inspecties wordt gestructureerd
uitgevoerd.
• Onderhoud wordt gepland uitgevoerd. Afwijkingen op de planning worden onderbouwd en
bijgehouden.
• Incidenten en bijna incidenten worden volgens de daarvoor opgestelde procedures vastgelegd. De
leerpunten worden opgenomen in de werkwijze van DuPont.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
• De leerpunten van de serviceafdelingen over het door hun uitgevoerde onderhoud, moet worden
overgenomen door de fabrieken waarop dit onderhoud betrekking heeft.
• Een aantal scenario's kunnen op detailniveau verduidelijkt worden.
Overtredingen
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie
categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste
overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de
middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als
laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van
deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.
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.

