
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Du Pont de Nemours 
Nederland B.V. te Baanhoekweg 22, Dordrecht 
 
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 2, 4 en 5 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Du Pont de Nemours Nederland B.V. (verder te noemen DuPont). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 10 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Pandemie 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen 
Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd. In plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is 
de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:  
• Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door DuPont toegezonden 

documentatie.  
• De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen.  
• De fysieke inspecties van het terrein en de fabrieken zijn komen te vervallen.  
• De terugkoppeling (close-out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaatsgevonden. 
 
Wat voor een bedrijf is DuPont? 
In het gedeelte van DuPont waarop met name geïnspecteerd is, worden Formaldehyde en Delrin® 
acetaalharsen geproduceerd. Formaldehyde wordt verkocht als grondstof en gebruikt voor de productie van 
Delrin®. Vanwege zijn specifieke eigenschappen als metaal vervanger wordt Delrin® verkocht als 
halffabrikaat in granulaat of poeder vorm en wordt bijvoorbeeld toegepast in de auto-industrie. Tevens 
produceert DuPont Surlyn® ionomeren hars en Bynel® en Fusabond® gemodificeerde polymeren. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij DuPont de volgende onderdelen: 
• VBS element v (De planning voor noodsituaties) – Ontruiming en ontruimingsprocedure  
• PDCA cyclus – Terugkoppeling Brzo inspectie 2019  
• VBS element a – Veiligheidscultuur 
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Resultaten 
 
Wat was op orde? 
• VBS element v (De planning voor noodsituaties) - Ontruiming en ontruimingsprocedure:  

De beschermende maatregelen die uit onderzoek van het incident met de Capper-2 komen, zijn 
genomen. De alarmering, evacuatie en nose counting wordt getraind en het gebruik van vluchtsets is 
geborgd. Met de betrokkenen is gecommuniceerd dat de controlekamer van de DCA bij een gasalarm 
niet voldoende lekdicht is. 

• PDCA cyclus - Terugkoppeling Brzo inspectie 2019:  
De registratie en de opvolging van de acties in het Brzo-inspectierapport van 2019 zijn geborgd. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
• VBS element v (De planning voor noodsituaties) - Ontruiming en ontruimingsprocedure:  

De controlekamer van de DCA moet voldoende lekdicht gemaakt worden om gedurende de streeftijd van 
minimaal 20 minuten als temporary safe haven te kunnen functioneren. 

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


