Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij R.B.C. Holding B.V. te
Westgeulstraat 6, BOTLEK ROTTERDAM
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op
www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf
aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken
hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over
een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Inleiding
Op 1 en 2 mei 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf R.B.C. Holding B.V. (verder te noemen R.B.C.). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 mei 2019
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is R.B.C.?
R.B.C. is een bedrijf dat onder andere gevaarlijke stoffen in containers overslaat. Ook verwarmt het bedrijf
containers met gevaarlijke stoffen en voert het reparaties uit aan containers op het terrein.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij R.B.C. de volgende onderdelen:
- Ageing (Faalmechanisme - vermoeiing & passieve brandbeveiliging);
- Preventiebeleid zware ongevallen (PBZO);
- Domino-effecten;
- VBS element iv (identificatie van wijzigingen & beoordeling en uitwerking van wijzigingen);
- VBS element vi (systematische beoordeling van veiligheidsprestaties / KPI's);
- VBS element vii (audits & directiebeoordeling).
Resultaten
Wat was op orde?
- Het platform "veiligheid voorop", interne trainingen, het verwerken van de hoofdlijnen van het PBZO
in de introductietraining en het betrokken zijn van het management bij de veiligheid op de werkvloer.
Wat waren de verbeterpunten?
- Ongekeurd blusmiddel in werkplaats laten keuren;
- R.B.C. dient er zorg voor te dragen dat bedrijfseigen regels worden nageleefd (o.a. ten aanzien van
verkeer);
- (Near)misses dienen door R.B.C. te worden geregistreerd, indien nodig te worden onderzocht en
waar nodig dienen maatregelen getroffen te worden (PDCA);
- Calamiteitenplaats beschikbaar houden;
- Maatregelen nemen t.b.v. verwarmen (tank) containers (thermische vermoeiing);
- Actievere aanpak t.a.v. domino-effecten;
- Domino verwerken in (PBZO)beleid, het VR en in de risico-identificatie;
- Effecten domino onderzoeken.
Geconstateerde 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.
Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 2:
- R.B.C. heeft de vastgestelde VTW procedure nog niet geïmplementeerd, door het tevens ontbreken
van onderliggende documenten kunnen risico's van wijzigingen onvoldoende aantoonbaar en
inzichtelijk worden gemaakt. Mogelijk kunnen hierdoor onbekende en/ of onbeheerste risico's
ontstaan.
- Het opslaan van gevaarlijke stoffen van ADR klasse 3 met een bijkomend gevaar, zonder dat dit in
een separate stack onder bescherming van een gecertificeerde schuimblusinstallatie (monitor)
gebeurt is niet toegestaan.
- R.B.C. slaat (tank)containers op in een stack zonder dat deze tegen aanrijden zijn beschermd. Dit
betreft een overtreding van voorschrift 6.2.1 van de vigerende Omgevingsvergunning milieu.
Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in categorie 3:
- Het preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) is niet volledig beschreven, niet actueel en
uitgangspunten en doelstellingen zijn niet aantoonbaar haalbaar. Ook zijn de gevaren en
ricicoanalyse uit het PBZO onvolledig, onjuist en onduidelijk. Hierdoor onstaat het gevaar dat het
preventiebeleid niet bijdraagt aan het onderkennen en beheersen van de risico's op zware
ongevallen.
- Door het ontbreken van vastgestelde prestatie indicatoren kan R.B.C. de veiligheidsprestaties niet
inzichtelijk maken. Hierdoor is geen zicht op de veiligheidsprestaties zelf en daardoor is het niet
mogelijk om inzicht te krijgen in de veiligheid zelf.
- Inhoudelijk is de directiebeoordeling over 2018 niet compleet. De directiebeoordeling is niet duidelijk
genoeg over de incomplete en niet uitgevoerde procedures zoals vastgesteld door het
inspectieteam. Feitelijk is de beoordeling meer een plan. R.B.C. heeft een plan en is daarom gestopt
met het bijhouden van prestaties indicatoren, gestopt met het uitvoeren van MOC (VTW) en heeft
onvoldoende interne audits uitgevoerd en geen veiligheidsinspectieronde in 2018 gedaan. Hiermee
is aantoonbaar gemaakt dat de werkwijze niet compleet is, onvoldoende deugdelijk is en
onvoldoende is geïmplementeerd.
- R.B.C. heeft geen systeem om afwijkingen uit interne audit en veiligheidsinspectierondes op te
volgen. De correctie van afwijkingen en maatregelen om herhaling te voorkomen zijn niet
aantoonbaar. Hierdoor is niet vast te stellen welke maatregelen zijn getroffen om het
veiligheidsbeheersysteem bij te werken.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie bleek dat het bedrijf de risico’s onvoldoende beheerst. Het bedrijf voldoet niet aan de
eisen, wat leidt tot acht overtredingen. Het bedrijf moet direct actie ondernemen om de risico's te beheersen
en de veiligheid te borgen. Er zijn ook overtredingen vastgesteld, die het bedrijf binnen de gestelde of nog te
stellen termijn moet verhelpen. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten
van het bedrijf dat het die uitvoert.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is
beschreven op de website van BRZO+.
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