
 

 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Slurink B.V. te Merwedestraat 
48, Dordrecht 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, 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 22 juni 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en 
de veiligheidsregio het bedrijf Slurink B.V. (verder te noemen Slurink). De resultaten zijn in kaart gebracht en 
op 22 juni 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Slurink? 
Slurink heeft als hoofdactiviteit het in werking hebben van een bunkerstation voor het leveren van 
scheepsbrandstoffen aan de beroepsvaart, alsmede overige activiteiten die gerelateerd zijn aan een 
bunkerstation. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Slurink de volgende onderdelen: 
Door Slurink is een vergunning aanvraag ingediend waarbij de hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen zal 
worden teruggebracht. Het doel van deze vergunningprocedure is om de hoeveelheid dusdanig terug te 
dringen dat het Brzo niet meer van toepassing is op het bedrijf. Tijdens de inspectie is gecontroleerd of er 
voldoende waarborgen zijn dat de hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op enig moment niet overschreden 
wordt, zodat het Brzo van toepassing wordt. 
 
Resultaten 
Wat was op orde? 
Er is systeem aanwezig waarop de actuele voorraden te zien zijn in de opslagtanks. Hiermee is te bewaken 
of de vergunde hoeveelheden gasolie niet overschreden worden. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
Uit de controle en het nagestuurde veiligheidsinformatieblad van de gasolie blijkt dat de opgeslagen gasolie 
geclassificeerd is als ontvlambaar. In de kennisgeving die behoort bij de aanvraag is de gasolie niet als 
zodanig geclassificeerd. Dit houdt in dat Brzo van toepassing blijft ondanks dat de opslag hoeveelheid wordt 
teruggebracht. Slurink zal de hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen verder moeten terugdringen wanneer men 
niet onder het Brzo wil vallen. 
Aan het bedrijf is een last onder dwangsom opgelegd voor het niet toepassen van een 
veiligheidsbeheerssysteem. De dwangsom blijft van kracht wanneer het Brzo van toepassing blijft. 
 
De opslagkast met gevaarlijke stoffen sloot niet goed, waardoor de brandwerendheid niet gewaarborgd is.  
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs 
verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


