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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij LUKOIL Netherlands 
B.V. te Ankerkade 10, Maastricht 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, 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 Brzo-
inspectie. 
 
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 6 en 7 november 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf LUKOIL Netherlands B.V. (verder te 
noemen LUKOIL). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 november 2018 bekend gemaakt aan 
het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is LUKOIL? 
De hoofdactiviteit van LUKOIL Netherlands B.V. te Maastricht is de distributie van diesel binnen de 
regio. Hierbij wordt diesel vanuit schepen gelost in bovengrondse opslagtanks. Middels vrachtwagens 
wordt de diesel getransporteerd naar klanten (zoals bijv. tankstations). Daarnaast vindt er opslag 
plaats van olie- en smeermiddelen en PGS-15 (verpakte producten). 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij LUKOIL de volgende onderdelen: 
- VBS element a, algemene doelstellingen van het beleid; 
- VBS element i, de organisatie en het personeel; 
- VBS element ii, de identificatie en beoordeling van de gevaren; 
- VBS element iii, de beheersing van de uitvoering; 
- VBS element vi, toezicht op de prestaties; 
- Een maatregelgerichte inspectie. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- LUKOIL pakt verbeterpunten uit inspecties goed op en streeft daardoor naar continue verbetering 
van de veiligheidsprestaties; 
- Het bedrijf beschikt over procedures waarin onderhoudswerkzaamheden geregeld zijn; 
- LUKOIL beschikt over een procedure voor de permanente beoordeling van de veiligheidsprestaties; 
- LUKOIL beschikt over een procedure voor het melden van ongewone voorvallen; 
- De procedures die binnen LUKOIL in werking zijn worden uitgevoerd; 
- Het systeem voor het registreren van actiepunten is geschikt; 
- Het bedrijf houdt wijzigingen in wetten goed bij; 
- LUKOIL beschikt over een goed organogram; 
- Er zijn voldoende maatregelen genomen om een overvulscenario van de opslagtanks te voorkomen. 
- Er is sprake van een goed inwerktraject van nieuwe medewerkers. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 



- LUKOIL beschikt niet over een werkwijze waarin het periodiek beoordelen van de eigen procedures 
geregeld is;   
- LUKOIL moet beter omgaan met het vrijgeven van werkvergunningen;   
- Milieurisico’s moeten beter in kaart gebracht worden, dit geldt voornamelijk voor de 
afvalwaterscenario's; 
- De administratie van de veiligheidsstudie kan verder verbeterd worden; 
- De termijnen waarbinnen de veiligheidsstudies herhaalt dienen te worden, moeten beter vastgelegd 
worden; 
- Het naleefgedrag van de vulprocedure van de tankwagen door chauffeurs moet verbeterd worden; 
- Bevoegdheden van de medewerkers dienen beter in de functie-omschrijvingen verwoord te worden. 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 

 


