Samenvatting Brzo-inspectierapport LBC Rotterdam B.V.
Algemene informatie
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten
van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 1 en 2 april 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf LBC Rotterdam B.V. te Botlek
Rotterdam. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van
veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat
er nog aan schort. Op 7 april 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren.
In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het
inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is LBC Rotterdam B.V.?
Het bedrijf heeft op het terrein diverse opslagtanks voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen staan.
Middels tankschepen, spoorketelwagons en tankwagens worden vloeistoffen naar en vanuit de tanks
beladen. Ook vindt er op kleine schaal het afvullen van vloeistoffen in vaten plaats.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden de volgende onderdelen:
•

•
•
•

Op welke wijze zijn de risico's van het bedrijf beschreven in documenten in
installatiescenario's. Installatiescenario’s zijn analyses op papier van zaken die mis kunnen
gaan. Het doel daarvan is vaststellen welke maatregelen nodig zijn om de kans dat er iets mis
gaat zo klein mogelijk te houden, en het gevolg ervan, mocht het toch mis gaan, te
minimaliseren.
Hoe gaat het bedrijf om met explosiegevaar.
Welke externe audits zijn er uitgevoerd.
Op welke wijze heeft de directie het veiligheidsbeleid vastgelegd in het beleidsdocument en
op welke wijze wordt dit uitgevoerd.

Resultaten
Wat was op orde?
•
•
•

Het document waarin het preventiebeleid door de directie is vastgesteld is een goed leesbaar
document. Het document is inhoudelijk als voldoende beoordeeld.
De stoffen die met elkaar kunnen reageren in de opslagloods zijn voldoende van elkaar
gescheiden.
De opzet en onderbouwing van de installatiescenariokeuze is goed.

Verbeterpunten (geen overtredingen)
•
•

Het bedrijf heeft de risico's opnieuw beschreven, hierover heeft het inspectieteam diverse
opmerkingen gemaakt ter verbetering van de beschrijvingen.
De procedures van het bedrijf zijn geïmplementeerd maar worden op kleine detailpunten niet
volledig gevolgd.

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.
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in deze categorie.
•

•
•
•
•

Bij een aantal installatiescenario's is op papier niet toegelicht waarom het bedrijf bepaalde
maatregelen niet heeft genomen. Dit terwijl het bedrijf hier mondeling wel een toelichting voor
kan geven.
Er is geconstateerd dat een opslagcontainer voor gevaarlijke stoffen niet is vergund door het
bevoegde gezag.
De tankcontainer voldoet niet aan de huidige stand der veiligheidstechniek.
De gevarenzone-indeling voor explosiegevaar is bij de weegkelder onvoldoende onderbouwd.
In het explosiegevaarsgebied bij de weegbrug is een niet-explosieveilige pomp in gebruik.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten
constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding,
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

