
ConfidentialConfidential

DW Business Review Topic

Chemours verwelkomt 
Gemeenteraad Dordrecht, 
Wethouder De Jonge en 
ondersteunende ambtenaren

27 september 2022



Confidential

Welcome to Dordrecht Works



Confidential

Safety - alarms 

• Site Alarm in all sectors

• Gasalarm in red sector (333,444,555) 
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Chemours wereldwijd

Productie- en
onderzoeks-sites, 

joint ventures, 
en kantoren

6,400

120

60+

werknemers

Landen waar we 
leveren
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Our Values
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INNOVATIE EN 
DUURZAME 
OPLOSSINGEN

BESTE PLEK OM TE 
WERKEN

MILIEU LEIDERSCHAP

We blijven investeren in 

verantwoorde chemie die voldoet 

aan de behoeften van vandaag en 

tegelijkertijd zorgt voor een 

betere toekomst voor iedereen.

BIJDRAGE AAN DE 
GEMEENSCHAP

We investeren in onze 

gemeenschappen om een 

betekenisvol verschil te maken 

en levendigere 

gemeenschappen op te 

bouwen.

We maken van Chemours 

een bedrijf waar alle 

medewerkers het beste uit 

zichzelf kunnen halen.
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We helpen onze klanten met de 

moeilijkste problemen en bij 

het creëren van producten die 

voldoen aan de vraag naar 

duurzamere oplossingen.

Onze Strategische Pijlers
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We investeren in verantwoorde chemie die voldoet aan de behoeften van vandaag en een betere toekomst voor iedereen biedt.

Ons Corporate 
Responsibility 
Commitment

Corporate 
Responsibility 
Commitment 

In 2018 hebben we 10 gedurfde 
doelen aangekondigd om tegen 
2030 verantwoorde chemie tot 
leven te brengen.

Gedurfde
Emissie Doelen

We streven naar een netto-nul-uitstoot 
van broeikasgassen (BKG's) vóór 2050, met 
een tussentijdse doelstelling van 60% 
absolute reductie van bedrijfsgerelateerde
BKG's vóór 2030.

Leidend
Voorbeeld

Toegewijd dat 50% van onze omzet 
afkomstig is van producten die een 
positieve invloed hebben op de 
duurzame ontwikkelingsdoelen van 
de VN.
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ADVANCED 
PERFORMANCE 
MATERIALS

CHEMICAL 
SOLUTIONS

THERMAL & 
SPECIALIZED 
SOLUTIONS

TITANIUM 
TECHNOLOGIES

`

Onze Activiteiten
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Onze activiteiten

Onze afdeling Thermal & Specialized Solutions levert 
koelmiddelen van superieure prestatie, kwaliteit en 
veiligheid.

THERMAL &
SPECIALIZED
SOLUTIONS



Confidential

Onze activiteiten
ADVANCED
PERFORMANCE 
MATERIALS

De Advanced Performance Materials-activiteiten van 
Chemours bieden een breed portfolio van 
hoogwaardige materialen die kunnen worden toegepast 
in een breed scala aan toepassingen en industrieën, en 
bieden producten waarmee mensen dagelijks in 
aanraking komen



Confidential

• Halfgeleiders
• Elektrische voertuigen
• Waterstof elektrolyse
• Energie opslag
• 5G-netwerk
• Verbonden apparaten
• Communicatie middelen
• Draad & kabel

• Ruimtevaart en Defensie
• Voertuigen met interne 

verbrandingsmotor (ICE)
• Bedrijfsvoertuigen en 

vrachtwagens
• Chemische 

verwerkingsapparatuur
• Productie van chloor-alkali
• Olie- en gaswinning en -

distributie

Chemours Advanced Performance Materials

Fluorpolymeren voor essentiële toepassingen 
Connectiviteit

Gezondheid

Energie

Electrificatie

Halfgeleiders
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Semiconductors
• Teflon™ PFA, PTFE, and FEP resins

• Tefzel™ ETFE resins

Consumer Electronics 

and Communication
• Teflon™ resins and foam resins

Transportation
• Krytox™ lubricants

• Teflon™ coatings and resins

• Viton™ fluoroelastomer seals

Green Hydrogen
• Nafion™ ion exchange membranes
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Opgericht

2015

Medewerkers

> 500 

In bedrijf

24/7 



4-punten plan – update September 2022

Herstel van vertrouwen in omgeving door uitvoering van het Chemours 4-punten plan:

1. Continue dialoog met omgeving i.p.v. incidenteel 

2. Actualiseren vergunning:
– DuPont en Dow eigen, nieuwe vergunning

– Chemours concept gepubliceerd (15 april), definitieve beschikking okt’22 verwacht

3. Onafhankelijke toetsing van milieu- en veiligheidsprocessen
– VBS getoetst door DNV 

– PHA methodiek getoetst door W+B 

4. Burenraad actief



Ons CRC emissie reductie programma in 2018 aangekondigd

1. > 99 % emissie reductie “GenX-stoffen” 
(HFPO-DA) naar lucht en water

2. > 80 % emissie reductie andere FOC 
(Fluorinated Organic Compounds) voor 
2024 

3. > 99% emissie reductie andere FOC 
voor 2030

4. Investering stap 1&2 → 75 miljoen

-99%



Ons Corporate Responsibility Commitment programma: Aquarius

• Permanente installatie voor zuivering van afvalwater 

• Bouw begonnen in juli 2021, na verkrijging laatste 
vergunningen 

• Combinatie van zuiveringstechnieken, waaronder 
actiefkoolfiltratie

• Zuivert gemiddeld 60.000 liter per uur

• Reductie van lozing HFPO-DA stoffen met meer dan 
99,9%

• In bedrijf eind 2022 

• Tot die tijd: huidige, tijdelijke installatie met 
vergelijkbaar rendement 



Ons Corporate Responsibility Commitment programma: Sequoia

• Permanente installatie voor zuivering 
van schoorsteenemissies

• Emissies uit productieprocessen 
omgeleid naar actiefkoolfiltratie

• Acht koolstofbedden op lijn

• Reductie van emissie HFPO-DA stoffen 
met meer dan 99%



Ons Corporate Responsibility Commitment programma: 
80% FOC emissie reductie < 2024



Hoofdpunten ontwikkelingen sinds december 2016

• 2017 Start test aanvullende zuiveringen afvalwater

• 2018 Aankondiging Dordrecht emissie reductie plan als onderdeel van Chemours Corporate 
Responsbility Commitment goals (10x2030):

• 99 % emissie reductie “GenX-stoffen” (HFPO-DA) naar lucht en water 

• 80 % emissie reductie andere fluor organische componenten (FOC) < 2024

• 99 % emissie reductie andere fluor organische componenten (FOC) < 2030

• Stap 1 & 2 investering 75 miljoen 

• Technologie ontwikkelen voor stap 3

• Plannen meegenomen in revisie vergunning

• Parallel drie ambtshalve wijzigingen om delen sneller in vergunning op te nemen

• Plus vergunningen voor testen en individuele projecten 



Consequentie

Consequentie

Consequentie

Bedreiging

Bedreiging

Bedreiging

Proces / Milieu
incident

Beheersen van risico’s

• Preventieve maatregelen om bedreigingen te 

beheersen

• Beperken van mogelijke consequenties

preventief ernst beperken

Verwaarloosbaar risico

10-6 contour



Incidenten / blootstelling voorkomen

• Actief Veiligheid Beheers Systeem (VBS) → Process Safety Management (PSM)

• Eisen BRZO Hoogdrempel inrichting (Seveso II) – o.a. Veiligheidsrapport

• Veilig ontwerp van installaties volgens geldende normen

• Meervoudige beveiligingen (verlaagde faalkans)

• Periodieke testen van geautomatiseerde beveiligingen (SIS)

• Regelmatig inspectie en onderhoud inclusief grote onderhoudstop (TAR) voor revisie, en vervanging (Mechanical

Integrity) 

• Training voor bedienen en onderhouden van installaties

• Management of Change toepassen bij veranderingen

• Opslag chemicaliën volgens Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

• Aangekondigde en onaangekondigde BRZO inspecties (DCMR, VRZHZ, iSZW)

• Verscherpt toezicht: Periodieke inspecties door DCMR, ILT, RWS, OZHZ, Douane, Havenbedrijf Rotterdam 

• Bezoeken van overheden: 2018 > 100, 2019 > 120, 2020 > 90, 2021 > 80, 2022 > 50 tot nu toe

• Audits – 1st party (intern Dordrecht) en 2nd party (intern bedrijf, buiten Dordrecht)

• Audits – 3rd party – zie boven plus ISO9001 en ISO14001 en andere specialisten

• Benchmarking – leren van industrienetwerken o.a. VNCI, CEFIC, ACC



• Specifieke “sniffers” – geavanceerde analyzers voor zeer lage concentraties

• Spill bassins – noodopvang van stoffen

• Scrubbers - installaties om gassen te wassen

• Sprinklers, Deluge systemen en Hydranten stand-by

• Ook deze installaties worden geïnspecteerd, getest en zijn gecertificeerd

• Opgeleide bedrijfsbrandweer met eigen voertuigen en ander materieel 

• 24/7 beschikbaar en zeer regelmatig scenario’s oefenen

• Geleid door eigen full-time Bevelvoerder (Fire Captain) 24/7 aanwezig

• 40 x  / jaar droge drills (oefeningen)

• 10 x / jaar site drills met brandweer Dordrecht → OVD (Officier van Dienst) & AGS (Adviseur Gevaarlijke 

Stoffen)

• 1x / 3 jaar grootschalige oefening met betrokken overheden 

• Alle medewerkers getraind op Bedrijfsnoodplan

• Protocollen met Albert Schweitzer ziekenhuis en Erasmus ziekenhuis

Impact onverhoopte incidenten beperken


