
Samenvatting 
 
Op 17 en 18 februari 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf North Refinery te Farmsum. 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 18 februari 2015 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. 
 
Resultaten 
 
Wat voor een bedrijf is North Refinery? 
North Refinery houdt zich bezig met: 

 De bewerking en verwerking van vloeibare oliehoudende afvalstoffen en producten tot nieuwe 
grondstoffen en eindproducten. 

 De opslag en handel (trading) van oliën en brandstoffen. 
 

Het bedrijf verkeert in zwaar weer. Ongeveer twee weken na de inspectie is het bedrijf failliet gegaan. Op dit 
moment onderzoekt de curator of een doorstart mogelijk is. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij North Refinery de volgende onderdelen: 

 Hoe North Refinery de identificatie van gevaren en beoordeling van risico's van zware ongevallen 
heeft uitgevoerd  en hoe deze identificatie in een procedure op schrift is vastgelegd.  

 Hoe North Refinery mogelijke noodsituaties heeft geïdentificeerd en hoe het bedrijf hierop reageert 
met maatregelen. Daarbij is gelet op de capaciteit van het bluswater, de capaciteit van de 
bluswateropvang en het onderhoud van brand-repressieve voorzieningen.  

 Daarnaast zijn er voorbeelden van mogelijke zware ongevallen (scenario's) gecontroleerd. Daarbij is 
beoordeeld of de gevaren en risico's in beeld zijn en er voldoende maatregelen zijn genomen. 

 
Wat was op orde?  

De capaciteit van de blus- en koelwatervoorzieningen en de bluswateropvang.  
 

Wat kan North Refinery verbeteren? (geen overtreding) 
 De registratie van het onderhoud van brand-repressieve voorzieningen. 

 
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: 
 
Twee overtredingen in categorie 2: 

 North Refinery heeft onvoldoende geborgd dat de gevaren en de risico’s voor zware ongevallen op 
een eenduidige manier worden geïdentificeerd en beoordeeld. 

 De beoordeelde scenario's (voorbeelden van ongevallen) zijn niet goed uitgewerkt en geven geen 
goed beeld van de beheersing van de gevaren en de risico's van zware ongevallen. 

 
Eindoordeel 
 
Bij North Refinery zijn twee overtredingen aangetroffen. 
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Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet 
deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook 
verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen 
die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 

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

 
 


