
Samenvatting Brzo-inspectierapport JPB Logistics B.V. Farmsum 
 
 
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 milieu-eisen 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 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, 
arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen 
tijdens deze inspectie. 
 
Inleiding 
 
Op 9 en 10 april 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf JPB Logistics B.V. 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 10 april 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. 
 

Wat voor een bedrijf is JPB Logistics B.V.? 
JPB Logistics B.V. houdt zich bezig met: 

• op-, in- en uitslag van verpakte (gevaarlijke) stoffen voor derden; 

• opslag van (gevaarlijke) vloeistoffen in bovengrondse opslagtanks, inclusief 
verlading; 

• afvullen van emballage vanuit tankauto, emballage en bulktanks. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij JPB Logistics B.V. de volgende onderdelen: 

• Hoe JPB mogelijke noodsituaties heeft geïdentificeerd en hoe het bedrijf hierop 
reageert met maatregelen. 

• Hoe JPB 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 JPB de veiligheid van de bedrijfsvoering beheerst en in hoeverre JPB hiervoor 
procedures en werkinstructies heeft opgesteld en deze gebruikt.  

• Daarnaast is bij bepaalde bedrijfsactiviteiten gecontroleerd of de maatregelen die het 
bedrijf heeft genomen om zware ongevallen te voorkomen effectief zijn en blijvend 
werkend. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde?  



• Er zijn door JPB in vervolg op een aantal bevindingen uit de rapportage van de Brzo-
controle van 2014, acties uitgevoerd. 
 

Verbeterpunten (geen overtreding) 

• Niet alle bevindingen van de Brzo-controle van 2014 zijn volledig opgepakt.  

• Een bedrijfsonderdeel was niet ordelijk en opgeruimd. 

• Opvolging van actiepunten naar aanleiding van veiligheidsronden kan beter.  

• Het eigen toezicht moet verbeteren. 

• Bij het opstellen van werkinstructies moeten werknemers actief betrokken worden. 
 


