
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Ducor Petrochemicals te 
Merseyweg 24, Botlek Rotterdam 
 
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 14 december 2018 en 10, 11 en 24 januari 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het 
bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Ducor Petrochemicals (verder te noemen Ducor). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 31 januari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Ducor? 
Ducor is een inrichting voor de productie van polypropyleen. In reactoren vindt polymerisatie plaats. Naast 
propyleen maakt ook ethyleen onderdeel uit van het productieproces. Polypropyleen is een grondstof voor 
de plastic verwerkende industrie. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Ducor de volgende onderdelen: 
- Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV) 
- Opleidingen en trainingen 
- Systematiek voor identificatie van ongewenste gebeurtenissen 
- Periodieke identificatie en herbeoordeling van ongewenste gebeurtenissen 
- Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden 
- Ageing (veroudering) van passieve brandbeveiliging (coating-, bekleding-, ommanteling- of vrijstaand 

systeem dat thermische bescherming biedt in geval van brand) 
- Kwantitatieve risico-analyse (QRA): toets op juistheid 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Ducor heeft beleid en doelstellingen vastgelegd over onder andere training en opleiding personeel.  
- Er zijn functieprofielen waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegheden zijn beschreven.  
- Er is een procedure met de minimale bezetting en opleiding van operators.  
- Er is een actueel overzicht van vereiste en behaalde opleidingen.  
- Doelstellingen over de organisatie en het personeel worden regelmatig besproken.  
- Ducor identificeert en beoordeelt de gevaren van haar installaties en neemt maatregelen om de risico's 

op zware ongevallen te beperken. 
- Ducor heeft diverse procedures voor de veilige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. 
- De aanwezige passieve brandbeveiliging is visueel in goede staat. 
- Ducor heeft een actuele QRA. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Neem in alle functieprofielen de vereiste opleidingen op. 
- Ducor moet de regels over minimale bezetting van de ploegen beter vastleggen. 
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- Bij de (jaarlijkse) beoordeling van doelstellingen moet men, indien van toepassing, aangeven waardoor 
hij niet is gehaald en of hij eventueel bijgesteld moet worden. 

- De uitvoering van acties die volgen uit de risicostudies moet geborgd worden. 
- Ducor moet zorgen dat belangrijke kleppen en afsluiters voorzien worden van een tagnummer. 
- Ducor moet de relevante veiligheidszaken bespreken met de uitvoerenden van 

onderhoudswerkzaamheden. 
- De passieve brandbeveiliging moet worden opgenomen in het preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo). 
- Ducor moet passieve brandbeveiliging opnemen in het inspectie- en onderhoudsprogramma.  
- Ducor dient passieve brandbeveiliging op te voeren als LOD in installatiescenario's. 
- Het veiligheidsrapport dient voorzien te worden van een nieuw versienummer en nieuwe datum. 

 
- De huidige QRA moet op een aantal punten aangepast worden. De volgende zaken moeten in een 

volgende versie verwerkt worden: 

 de psu-file moet in lijn gebracht  worden met het QRA-rapport en de rekenmethodiek Bevi; 

 er moet rekening worden gehouden met de beperkingen van het model ten aanzien van de 
modellering van de propeenbol in de bund. Er moet gebruik gemaakt worden van de nieuwe versie 
van Safeti-NL versie 8.12; 

 de volgende QRA moet overeenkomen met de praktijk; 

 de scenario’s voor reactor R-2080C moeten worden benoemd. 
 
Geconstateerde 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. 
 
Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3: 
Ducor heeft een ongeschikt, niet eenduidig beleid wat betreft tijdelijke ontstekingsbronnen in ATEX-
gevarenzones.  
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen 
de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten 
geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is 
beschreven op de website van BRZO+. 


