Samenvatting Brzo-inspectierapport bij VLS-Group Pernis BV
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 4 en 11 november 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf VLS-Group Pernis BV te
Vondelingenplaat Rt. 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 25 november 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 VLS-Group Pernis BV?
VLS-Group Pernis BV is een bedrijf waar vloeistoffen worden afgevuld en waar op- en overslag van
stoffen hoofdzakelijk plaatsvindt in emballage.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij het bedrijf onder meer de volgende onderwerpen:
• de organisatiestructuur
• de Milieu RisicoAnalyse (MRA)
• de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• het onderzoek van het bedrijf bij incidenten
• de opleidingen en trainingen
• de beoordeling van de veiligheidsprestaties
Resultaten
Wat is op orde?
• De organisatiematrix en de bijbehorende opleidingsstructuur geven een goed overzicht van de
eisen die aan het personeel gesteld worden.
• De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende medewerkers zijn
vastgelegd in een overzicht per functie.
• Het opleidings- en trainingsprogramma is duidelijk omschreven.
• De procedure voor wijzigingen in de installatie of organisatie wordt goed toegepast.
• De procedure voor het onderzoek naar incidenten wordt goed toegepast.

Verbeterpunten (geen overtreding)
• De MRA moet nog worden aangepast aan de nieuwe situatie. Dit wordt meegenomen in de nieuwe
vergunningaanvraag.
• Wanneer er een procedure wordt gevolgd om alle consequenties van een wijziging te beoordelen,
dan is het beter om niet te volstaan met een simpel "nee" als er niet wordt voldaan aan de vraag. In
zo'n geval is het duidelijker als er omschreven wordt waarom er "nee" wordt vermeld en welke
vervolgacties er nodig zijn.
Eindoordeel
Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren veel verbeterd aan het veiligheidsbeheerssysteem, er is een
stijgende lijn zichtbaar. Ten tijde van de inspectie was het bedrijf in een vergevorderd stadium van de
voorbereidingen om een aantal loodsen op het terrein te gaan slopen. Ook werd eind december 2014
de opslagplaats voor tankcontainers met gevaarlijke stoffen buiten gebruik gesteld. Het bedrijf heeft
deze wijzigingen op de juiste manier in gang gezet met de bijbehorende risicoafwegingen.
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

