Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Expresso B.V. te Rotterdam
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.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen 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 een 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 of milieu te maken hebben. In het
rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 15 en 22 december 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf Expresso B.V. te 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 22 december 2014 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 Expresso B.V.?
Expresso B.V. slaat gevaarlijke stoffen in verpakking op in hiervoor bestemde loodsen. Deze stoffen
worden aangevoerd via de weg en via scheepsvaart.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij het bedrijf de volgende onderdelen:
Beheersing van de risico’s om explosies te voorkomen.
Het veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
Het treffen van voldoende maatregelen op het gebied van brandveiligheid.
Het veilig accepteren van gevaarlijke stoffen.
De juistheid van het berekende risico dat het oppervlaktewater door een incident vervuild kan
raken.
• De functieomschrijvingen en opleidingen van personeel dat werkt met gevaarlijke
stoffen.
• Het voldoende toezicht houden op de procedures.
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Resultaten
Wat is op orde?
• Het bedrijf is bekend met explosieveiligheid en heeft hier een interne rapportage over
geschreven. Indien nodig zijn maatregelen getroffen.
• De opleidingen en trainingen die benoemd zijn in de opleidingmatrix worden aantoonbaar
gevolgd.
• Het bedrijf beschikt over duidelijk procedures met betrekking tot de in en uitslag van gevaarlijke
stoffen. Deze procedures zijn bij het personeel bekend.
• Bij calamiteiten moeten externe hulpdiensten snel kunnen beschikken over een overzicht van
de aanwezige stoffen op het terrein. De stoffenlijst van het bedrijf voldoet aan de wettelijke
eisen.

•
•
•
•

Containers worden voor het behoud van de in de containers aanwezige producten gegast. De
hiervoor geldende procedure voldoet aan de wettelijke eisen en is bekend onder het personeel.
De procedure met betrekking op toezicht op de prestaties is geschikt.
Er worden voldoende rondgangen gelopen en geregistreerd om de veiligheid na werktijd op het
terrein te borgen.
De risico's voor het oppervlaktewater zijn voldoende in kaart gebracht en er zijn voldoende
maatregelen getroffen om deze te voorkomen.

Verbeterpunten (geen overtreding)
Het bedrijf heeft veel nieuwe procedures opgesteld, omdat zij pas drie jaar BRZO-plichtig zijn,
bijvoorbeeld voor de rondgangen. De meeste punten uit de procedures zijn ook in de praktijk
uitgevoerd, maar niet alle punten. Er dient extra aandacht gegeven worden aan het daadwerkelijk
uitvoeren van alle punten die genoemd zijn in de interne procedures.
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 1
Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.
Overtredingen in categorie 2
Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in deze categorie.
De overtredingen betroffen het feit dat niet voor alle functies een functieomschrijving is opgesteld. Er
is onvoldoende beschreven voor welke functie welke opleidingseisen verplicht gesteld zijn. Ook is er
onvoldoende beschreven voor personen die een belangrijke veiligheidstaak hebben (zoals gevaarlijke
stoffendeskundige of bedrijfshulpverlener) hoeveel mensen hier minimaal voor opgeleid dienen te
worden en dagelijks aanwezig moeten zijn.
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Om te toetsen of het veiligheidsbeheerssysteem werkt moet een bedrijf prestatie indicatoren
opstellen. Het inspectieteam heeft geconstateerd dat op basis van de door het bedrijf opgestelde
indicatoren geen uitspraak gedaan kan worden over de werking van het veiligheidsbeheerssysteem.
Daarnaast worden deze indicatoren onvoldoende gemonitord en wordt hierover niet gesproken in
jaarplannen.
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs constateerden ook
verbeterpunten. Daarvan verwachten ze dat het bedrijf die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
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Het totale pakket aan maatregelen van een bedrijf om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Dit moet het bedrijf
systematisch geborgd hebben met procedures waarin afspraken staan wie wat wanneer moet doen. Het systeem moet ervoor
zorgen dat er maatregelen zijn genomen en dat die ook blijven werken. Het gaat daarbij om technische maatregelen (ventilatie,
filters, brandblussers, etc.) en organisatorische (afspraken over regelmatige controle, tijdig waarschuwen, wie doet wat als er
iets misgaat?). Elk bedrijf dat onder het Brzo 1999 valt moet zo’n VBS hebben en bijhouden.

Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan
nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

