
overbrugd en welke beheersmaatregelen genomen zijn 

om oneigenlijk gebruik van deze overbruggingen te voor-

-

lingen, die ook toepasbaar zijn op andere Brzo-bedrijven 

aanwezige veiligheidsbarrières het oneigenlijk gebruik 

zijn, pas deze zo snel mogelijk aan en maak inzichtelijk 

de opgedane kennis naar aanleiding van het voorval, bij 

Voor het volledige rapport zie:

Persbericht

Vinylchloride emissie bij Shin-Etsu

Onderzoeksraad voor Veiligheid

nadat een breekplaat bij een veerveiligheid van een reac-

-

-

overgebleven mengsel wordt in drie stappen gedroogd, 

-

wezige veiligheidsvoorzieningen op reactor R4 is een veer-

veiligheid die, bij een te hoge druk in de reactor, opent 

om de druk te verlagen door het teveel aan gas door te 

ontstond een drukstoot in de leiding achter de breekplaat 

waardoor de aanwezige pakking gedeeltelijk opzij werd 

-

-
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Persbericht

Te weinig zicht op voedselveiligheidsrisico’s in Nederland

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Gestructureerde aanpak nodig om onnodige 

schade volksgezondheid te voorkomen

-

opkomende voedselveiligheidsrisico’s te signaleren en te 

-

‘Opkomende voedselveiligheidsrisico’s’ dat vandaag door 

-

schrikt door incidenten in de voedselketen: bijvoorbeeld 

-

-

voedselsector zich vooral richt op bekende risico’s die zich 

omstandigheden kunnen voedselveiligheidsrisico’s zich 

voorkomt onlangs ook in Nederlandse schelpdieren aan-

risico’s moet leiden tot een robuuster voedselveiligheids-

-

rast worden en consumenten minder gezondheidsschade 

-

-

delen tegen bloedluis bij legkippen niet als risico was on-

zorgde ervoor dat er te laat werd ingegrepen en miljoenen 

en blijven van een reactor een randvoorwaarde voor 

werd het uitgangspunt van gasdichtheid van reactor R4 

was, leidde het breken van breekplaat B4C tot een emis-

worden veelvuldig toegepast in de chemische industrie 

-

voorwaarde is voldaan, moet dus ook het leidingdeel tus-

-

beschikbare meetwaarden werden niet gebruikt om, het-

het aanwezige inzicht in druk en temperatuur en daarmee 

-

Etsu zag echter de breekplaat en de veerveiligheid niet 

veerveiligheid horen onderdeel van de integriteitstest te 

-

Voor het volledige rapport zie:

-
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