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Samenvatting 
 
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.  
 
Op 8 oktober 2015 controleerde Brzo inspecteurs de RUD ZL, het bedrijf Lukoil Netherlands B.V. te 
Maastricht.  
Lukoil Netherlands B.V. te Maastricht verzorgt voor de distributie van diesel. Hierbij wordt diesel vanuit  
schepen gelost in bovengrondse opslagtanks. Middels vrachtwagens wordt de diesel getransporteerd 
naar klanten (zoals bijv. tankstations). 
 
De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid en 
milieu. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er 
nog aan schort. Op 19 oktober 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 controleerden de inspecteurs: 
De inspecteurs controleerden bij Lukoil Netherlands B.V. de volgende onderdelen: 

1 Aan de hand van mogelijke ongewenste gebeurtenissen (zogenaamde scenario’s) is gekeken: 
o of de risico’s van de scenario’s juist zijn ingeschat; 
o of de genomen maatregelen passend zijn om het optreden van de ongewenste 

gebeurtenissen voldoende te voorkomen;   
o of de maatregelen goed worden onderhouden (met name technische maatregelen) 

danwel worden uitgevoerd (met name maatregelen die in procedures/werkinstructies 
zijn vastgelegd). 

2 Het uitvoeren inspecties aan de verticale bovengrondse diesel opslagtanks; 
3 Het uitvoeren van inspecties aan ondergrondse tanks;  
4 De inname van ongereinigde horizontale dieseltanks welke in bruikleen zijn gegeven aan 

klanten 
 
Resultaten 
Met betrekking tot punt 1 wordt geconcludeerd dat Lukoil de risico’s van de ongewenste 
gebeurtenissen goed heeft ingeschat en dat de maatregelen  passend zijn om de risico van het 
optreden van de ongewenste gebeurtenis voldoende te voorkomen. De maatregelen worden goed 
onderhouden danwel uitgevoerd. Op enkele punten kunnen verbeteringen worden aangebracht zoals 
eenduidigere omschrijvingen. 
 
Met betrekking tot punt 2 wordt geconcludeerd dat de bovengrondse tanks tijdig en door een 
onafhankelijke instantie worden gecontroleerd. Hierbij wordt getoetst aan een norm die geschikt wordt 
geacht voor dergelijke tanks. Lukoil Netherlands B.V. dient echter ook zelf vast te stellen of deze norm 
past bij het beleid van Lukoil. 
 
Met betrekking tot punt 3 is geconstateerd dat Lukoil uit eigen beweging voornemens is de 
ondergrondse tanks in 2015 te gaan saneren. Hiertoe heeft Lukoil een bedrijf ingeschakeld dat 
hiervoor gecertificeerd is. Deze sanering zal vanuit de Wabo wetgeving worden gevolgd. 
 



Met betrekking tot punt 4 wordt geconcludeerd dat Lukoil de inname van ongereinigde horizontale 
dieseltanks in strijd met de huidige wetgeving/vergunde activiteiten heeft ingenomen. Hiervoor wordt 
handhavend opgetreden.     
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Van de geconstateerde verbeterpunten, 
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 overtreding te 
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, 
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot de overtreding is verholpen. 

 
 
 
 


