
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Standic B.V. te 
Wieldrechtseweg 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 6, 9 en 16 april 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het 
bedrijf Standic B.V. (verder te noemen Standic). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 mei 2020 
bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen 
Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is 
de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast: 

 Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Standic toegezonden 
documentatie.  

 De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van telefoon en e-mail. 

 De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen. 

 De inspectie en de rapportage zijn gericht op de criteria “gedocumenteerd” en “geschikt”.  

 De terugkoppeling (close out) heeft ook digitale weg plaats gevonden. 
 
Wat voor een bedrijf is Standic? 
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 bij Standic de volgende onderdelen: 
• Organisatie m.b.t. veiligheid en opleidingen (VBS i) 

o De organisatie van veiligheid in de inrichting; 
o De communicatie over veiligheid; 
o De manier waarop opleidingen georganiseerd zijn; 

• Installatiescenario's (VBS ii): 
o Procedure selecteren en opstellen installatiescenario's. 
o Beoordelen installatiescenario's  

• Juiste werking LOD’s  
• Veilige uitvoering van werkzaamheden (VBS iii) 

o De instructies voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden; 
o De manier waarop de risico’s van werkzaamheden verlaagd worden; 
o Het veiligheidsbeleid voor aannemers 
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Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Organisatie m.b.t. veiligheid en opleidingen 

 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (tbv's) met betrekking tot veiligheid; 

 Communicatie van veiligheidszaken binnen de organisatie; 

 Planning en uitwerking van het opleidingsbeleid; 
Installatiescenario's: 

 De Procedure P500 is in principe de juiste en geschikte procedure voor het selecteren en opstellen 
van de installatiescenario's;  

 De selectie en de volledigheid van de installatiescenario's was voldoende; 

 De LOD’s werden in de juiste staat van functioneren gehouden; 
Veilige uitvoering van de werkzaamheden: 

 procedures en instructies voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden; 

 procedures voor het inschatten van risico's en bijpassende maatregelen zodat werkzaamheden 
veilig kunnen worden uitgevoerd; 

 veiligheidsbeleid met betrekking tot aannemers. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
VBS ii (installatiescenario's): 

 De Procedure P500 dient op onderdelen te worden verduidelijkt.: 
• Gebruik de PGS 6 versie 2016. 
• Beschrijf specifiek de deskundigheid en ervaring welke Standic wenst voor de teamleden die de 

installatiescenario's opstellen.  
• Beschrijf in de procedure duidelijk welke Generieke Maatregelen werkelijk preventief ingrijpen of 

repressief een rol spelen in hete beperken van de gevolgen van het rijkomen van de gevaarlijke 
stof. 

• Voorzie de procedure van een overzichtstabel, zoals hiervoor is beschreven, van de 
installatiescenario's 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 


