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Inspectiedagen 4 en 5 november 2015

Datum definitief rapport: 20 januari 2016

Samenvatting
Informatie over wat Besluit risico zware ongevallen (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-, arbeidsomstandigheden- 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 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 4 en 5 november 2015 controleerde een inspectieteam, bestaande uit inspecteurs van de
Veiligheidsregio Limburg Noord en de RUD ZL (namens het Wabo bevoegd gezag) het bedrijf Vitesse
Logistics B.V. te Venlo. 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 20 november 2015 en 14 december 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 bedrijf is Vitesse Logistics B.V.?
De hoofdactiviteit van Vitesse Logistics B.V. is de op- en overslag van producten, voornamelijk
microvoedingsstoffen. In de gebouwen worden brandbare vloeistoffen en giftige, bijtende en
milieugevaarlijke stoffen opgeslagen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Vitesse Logistics B.V. de volgende onderdelen:
- De manier hoe het bedrijf is omgegaan met de actiepunten van de voorgaande inspectie.
- De wijze waarop de gevaren worden bepaald;
- De manier waarop het bedrijf onderhoud plant, uitvoert en bewaakt;
- De wijze waarop het bedrijf ervoor zorgt dat werkzaamheden veilig worden uitgevoerd;
- De voorbereiding op noodsituaties: Het gaat er hierbij om of de noodsituaties zijn onderkend, er
voldoende maatregelen zijn genomen en regelmatig wordt geoefend;
- Scenario onderzoek: Tijdens het beoordelen van twee scenario's is gekeken of er voldoende
maatregelen getroffen zijn, of deze getest en voldoende onderhouden worden.
Resultaten
Wat was op orde?
- De actiepunten uit de voorgaande punten zijn opgepakt;
- Er is een actuele risicostudie met uitgewerkte scenario's;

-

Onderhoud wordt systematisch uitgevoerd;
Er is een goed systeem om te borgen dat werkzaamheden veilig worden uitgevoerd;
Noodsituaties zijn bekend en worden jaarlijks geoefend;
De aanwezige stoffenlijst is geschikt om in geval van een ongeval de hulpdiensten over de
gevaren van gevaarlijke stoffen te informeren.

Welke verbeterpunten (geen overtredingen) zijn er?
- Criteria voor de waarschijnlijkheid van het risico dienen op een heldere wijze beschreven te
worden;
- Er dient een aantoonbare onderbouwing aanwezig te zijn van het effect, de blootstelling en
waarschijnlijkheid in de scenario-analyse voor en na het nemen van de maatregelen;
- Bekeken moet worden of bij de selectie van installatiescenario’s ook rekening gehouden moet
worden met scenario’s met een hoog (onbeveiligd) risico;
- De maatregelen voor scenario 45 dienen te worden herzien;
- De classificatie van het risico dient in overeenstemming gebracht te worden met het Pbzodocument;.
- Een conceptprocedure voor Identificatie van en planning voor noodsituaties is nog niet
vastgesteld;
- Een beschrijving van de wijze van handelen in geval van een mogelijke explosie is niet
opgenomen in het noodplan.
Overtredingen
Het inspectieteam constateerde tijdens deze inspectie geen overtreding.
Eindoordeel
Tijdens de inspectie bij Vitesse Logistics B.V. hebben de inspecteurs meerdere verbeterpunten en
geen overtreding geconstateerd. 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.

