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Chemours wordt als een van de BRZO-bedrijven in Nederland regelmatig gecontroleerd door
de overheid. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De resultaten van de BZRO- inspecties worden vanaf 2014
bekend gemaakt via openbare samenvattingen.
Controle
BRZO staat voor Besluit risico's zware ongevallen (1999). Daaronder vallen ruim 400
bedrijven in Nederland die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Zij worden
minstens één keer per jaar gecontroleerd door gespecialiseerde inspecteurs van de
brandweer, Inspectie SZW, omgevingsdiensten en/of Staatstoezicht op de Mijnen en een
waterschap of Rijkswaterstaat.
In 2015 voert het BRZO (Besluit risico's zware ongevallen) de Europese Seveso III-richtlijn in
Nederland in. Het besluit integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid,
omgevingsveiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader.
BRZO-inspecties (2007 – 2017)
De BRZO-inspecties worden vanaf 2007 uitgevoerd. De toezichthouders controleren tijdens
de inspectie de veiligheidssystemen. Bij dergelijke controles is het normaal dat
verbeterpunten worden vastgesteld. In 2014 was dat bij 53% van de bedrijven het geval.
Hieronder een overzicht van de BZRO-inspectieresultaten bij DuPont sinds 2007 en bij
Chemours vanaf 2015:
o In 2007 was de ATEX (explosieveiligheid)-documentatie niet volledig, wat snel
gecorrigeerd is.
o Bij de inspecties van 2008 en 2009 zijn geen afwijkingen geconstateerd.
o Bij de BRZO-inspecties van 2010 en 2011 werden verbeterpunten vastgesteld. Dit betrof
deels aanbevelingen gebaseerd op nieuwe wet- en regelgeving en deels onderdelen die
aangepast moesten worden. Wij hebben de aanbevelingen zeer serieus genomen en
meteen opgevolgd en verholpen. Dit is destijds ook gecontroleerd door de overheden en
zij bevestigden dat de genomen maatregelen afdoende waren.
o Bij de BRZO-controles van 2013 en 2014 is geen enkele overtreding geconstateerd.
o In 2015 is er bij DuPont en Chemours één procedurele overtreding vastgesteld. Deze is
verholpen en inmiddels goedgekeurd door Inspectie SZW.

Vervolg van het overzicht van de BZRO-inspectieresultaten bij Chemours vanaf 2015:
o Bij de inspectie in 2016 bij Chemours zijn geen overtredingen geconstateerd.
o Bij een onaangekondigde BRZO-inspectie op 17 maart 2017 bij Chemours zijn er geen
overtredingen geconstateerd.
o Bij de reguliere inspectie in november 2017 zijn bij Chemours geen overtredingen
geconstateerd.
o Bij de reguliere inspectie in april 2018 zijn bij Chemours geen overtredingen geconstateerd.

Hieronder de link naar openbare samenvattingen van de BRZO-inspecties:
http://BRZOplus.nl/inspecties-0/kies-regio/zuidhollandzld/?pager_page=3

