
 

 

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. Deze onaangekondigde 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 30 januari 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo onaangekondigd het bedrijf 
Du Pont de Nemours Nederland B.V. (verder te noemen DuPont). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 
30 januari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
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 iii (maatregelgerichte benadering): Veerveiligheden en Noodstoppen;  
• VBS element iii (veilig uitvoeren van werkzaamheden): Werkvergunningen en TRA's;  
• Lijst van de gevaarlijke stoffen: Opslag gasflessen;  
• Wabo-wetgeving / omgevingsvergunning: Containeropslag. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
• VBS element iii (maatregelgerichte benadering): Veerveiligheden en Noodstoppen  

De typen veerveiligheden en de bijbehorende locaties zijn geregistreerd. De correcte implementatie van 
bonnet vents is aangetoond. De noodstoppen voor de verlading van methanol en formaldehyde worden 
tijdig geïnspecteerd.  

• VBS element iii (veilig uitvoeren van werkzaamheden): Werkvergunningen  
Het verstrekken van werkvergunningen is elektronisch geregeld. De gecontroleerde werkvergunningen 
waren volledig ingevuld en de gecontroleerde werkzaamheden werden conform de werkvergunning 
uitgevoerd.  

• Wabo-wetgeving / omgevingsvergunning: Containeropslag  
De locatie van de vier aangetroffen afvalcontainers komt overeen met de vooraf aangegeven locatie. 
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Wat waren de verbeterpunten? 
• Wabo-wetgeving / omgevingsvergunning: Containeropslag  

De aangetroffen tankcontainer dient op een daarvoor bedoelde locatie gestald te worden. 
 
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: 
• Lijst van de gevaarlijke stoffen: Opslag gasflessen  

De registratie van de op locatie aanwezig gasflessen in een journaal voor gevaarlijk stoffen kon tijdens 
de inspectie niet worden aangetoond. Dit is een overtreding van voorschrift E.28 van de vigerende Wabo 
vergunning d.d. 3 oktober 2013 juncto PGS 15:2011 artikel 3.18.  
Op 8 februari 2019 is aangetoond dat de op locatie aanwezige gasflessen alsnog in het journaal voor 
gevaarlijk stoffen zijn opgenomen. Hiermee is deze overtreding opgeheven. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze onaangekondigde inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf 
heeft deze overtreding ongedaan gemaakt. De inspecteurs hebben ook een verbeterpunt 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+. 


