
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 23 en 24 januari 2017 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 3 februari 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Ducor? 
Ducor produceert een veelzijdig assortiment van polypropyleen, vervaardigd in diverse standaard en 
klantgerichte kwaliteiten. Ducor producten worden gebruikt bij de productie van verpakkingen, textiel, films, 
huishoudelijke artikelen, auto's, elektrische apparaten, evenals vele andere toepassingen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Ducor de volgende onderdelen: 

 Ageing 

 Scenario 

 Inspecteren, testen en onderhoud stationaire blusvoorzieningen 

 Terrein 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 De werkwijze voor het opzetten van een ageingprogramma. 

 Aan de hand van de beoordeling van de installatie scenario’s is gebleken dat Ducor het in juiste 
werking houden van de LOD’s (de beveiligingen) op orde heeft. 

 Het onderhoud aan de stationaire blusvoorzieningen. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

 Controlekamer deuren op korte termijn herstellen; sluiten niet goed af. 

 Kabelgoten: beschadiging kabelmantels en bevestiging kabel niet deugdelijk 

 Er is niet vastgelegd dat de scenario’s worden gereviewd 

 Er is niet vastgelegd dat en op welke wijze de scenario’s worden geoefend 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


