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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Sitech Site Services
B.V. ,Tankcontainer Opstelplaats (TOP), gelegen op de site
Chemelot te Geleen.
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 Brzoinspectie.
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 22 augustus 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio
het bedrijf Sitech Site Services B.V., TOP locatie, gelegen op de site Chemelot te Geleen (verder te
noemen TOP Chemelot). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 september 2018 bekend
gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is TOP Chemelot?
De activiteiten op de tankcontainer opstelplaats (TOP) betreffen op- en overslag van gesloten
tankcontainers en in mindere mate het parkeren en afkoppelen van tankopleggers van tankauto's.
De op- en overslag van tankcontainers is onderdeel van de logistieke keten tussen leveranciers,
fabrieken en afnemers.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij TOP Chemelot de volgende onderdelen:
- VBS element a (Onderdelen van het algemene beheerssysteem);
- VBS element i (De organisatie en het personeel);
- VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen);
- VBS element vi (Het toezicht op de prestaties);
- VBS element vii (Controle en analyse).
Resultaten
Wat was op orde?
- Er is voldoende inzicht in de eigen organisatie;
- Er is een actueel personeelsbeleid voor eigen personeel en personeel van derden;
- De taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers zijn aantoonbaar gedocumenteerd;
- Er is een geschikt opleidingssysteem;
- Men beschikt over diverse veiligheidskundigen en BHV‘ers waardoor veiligheid in voldoende mate
geïmplementeerd is in de organisatie;
- De medewerkers hebben alle opleidingen en trainingen binnen de gestelde termijn gevolgd;
- Arbeidsrisico's worden in kaart gebracht en er wordt voldaan aan de PGS 15 voorschriften;
- De wijze waarop het functioneren van het VBS middels KPI's wordt gemonitord wordt over het
algemeen als passend voor de inrichting ervaren;

-

Er vindt overleg plaats met LSP omtrent de veiligheidsprestaties;
TOP locatie onderneemt maatregelen om incidenten te voorkomen;
KPI's worden aantoonbaar gerapporteerd door LSP en vervolgens ook aantoonbaar door TOP
locatie verwerkt in de eigen SHE rapportage;
Er zijn procedures met betrekking tot interne audits en directiebeoordeling en deze worden
uitgevoerd;
Er wordt jaarlijks een auditplan opgesteld. Alle relevante aspecten die betrokken worden voor de
jaarlijkse evaluatie zijn beschreven;
Actiepunten worden tijdig afgehandeld;
Het communicatietraject van de directiebeoordeling naar de medewerkers is passend voor de
organisatie;
Men monitort op een juiste wijze het functioneren van het VBS element vii (controle en analyse).

Wat waren de verbeterpunten?
- Het organogram dient nog aangepast te worden aan de huidige organisatie;
- Niet alle gevaren worden systematisch beoordeeld;
- Stel een procedure op waarmee omschreven wordt hoe TOP Locatie de gevaren identificeert en
beoordeeld;
- Bepaal of de informatie omtrent de opleiding van chauffeurs benodigd is voor de beoordeling van
de veiligheidsprestaties. Pas vervolgens zo nodig de informatielevering van de LSP aan en neem
dan een relevante KPI hiervoor op in het KPI overzicht TOP;
Wat waren de aanbevelingen?
- Realiseer het voorgenomen structureel overleg tussen TOP locatie en LSP omtrent de VGM
prestaties.
Geconstateerde 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.
Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:
TOP locatie geeft aan dat er een beschrijving van werkwijze per VBS element is weergegeven in het
IVR. Deze beschrijving legt de werkwijze per VBS element vast. Indien echter een VBS element in de
praktijk gebruikt wordt, wordt terug gevallen op de bijbehorende Plants&Sitech procedure. Uit de
interviews blijkt dat weliswaar de procedures van het VBS Plants & Sitech vaak van toepassing zijn
voor de TOP locatie, maar dit is niet als zodanig vastgelegd in het IVR of in het PBZO document.
Het inspectieteam stelt vast dat TOP locatie op onvoldoende wijze heeft vastgelegd middels welke
procedures invulling wordt gegeven aan het VBS.
Het inspectieteam erkent dat het ongewenst is om het Plants & Sitech systeem te combineren met
een tweede VBS specifiek voor TOP locatie. Dit neemt echter niet weg dat helder moet zijn welke
procedures van toepassing zijn binnen TOP locatie. Ook dient uit de procedure duidelijk te blijken hoe
vorm gegeven wordt aan de invulling van de VBS elementen (uiteraard daar waar een procedure
vereist is).
Het ligt voor de hand om Plants & Sitech te volgen. Zorg dat duidelijk is waar per VBS wordt
afgeweken van de Plants & Sitech werkwijze.
Dit is een overtreding van artikel Artikel 7 lid 6, richtlijn 2012/18/EU, bijlage III onderdeel a Besluit
risico’s zware ongevallen 2015.
De ernst van deze overtreding is beoordeeld als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging zwaar
ongeval.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs één overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook
verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt
gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.

