
 

 

 

  

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 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 
onaangekondigde 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 26 maart 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 26 maart 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 a (Onderdelen van het algemene beheerssysteem)  
• VBS element vi (Onderzoek zware ongevallen)  
• Lijst van de gevaarlijke stoffen (gasflessen) 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
• VBS element a (Onderdelen van het algemene beheerssysteem):  

De organisatorische structuur en verantwoordelijkheden voor het bepalen en uitvoeren van het 
veiligheidsbeleid zijn vastgelegd.  

• VBS element vi (Onderzoek zware ongevallen):  
De basisoorzaken van de voorvallen zijn onderzocht en voldoende acties zijn genomen om 
herhaling te voorkomen.  

• Lijst van de gevaarlijke stoffen (gasflessen):  
Het journaal bevat de relevante gegevens over de opgeslagen gasflessen. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze onaangekondigde inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de 
wet- en regelgeving. 


