Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vos Olie & Gas B.V. te
Butaanweg 3, Amsterdam
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 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 1 en 2 februari 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Vos Olie & Gas B.V. (verder te noemen Vos Olie en Gas). De resultaten zijn in
kaart gebracht en op 2 februari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Vos Olie en Gas?
Vos Olie en Gas is een leverancier van (brandbare) gassen voor bedrijven en particulieren. Op het
bedrijfsterrein liggen twee ondergrondse propaantanks. Uit de ondergrondse propaantanks worden in het
vulstation propaangasflessen gevuld.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Vos Olie en Gas de volgende onderdelen:
Hoe ervoor gezorgd wordt dat alle type actiepunten juist en op tijd opgevolgd worden.
De manier waarop de actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2017 zijn opgevolgd.
De manier waarop het Preventiebeleid zware ongevallen is omschreven.
Het gebruik van blusmiddelen door medewerkers.
Orde en netheid van het bedrijfsterrein.
De manier waarop risico's en bijbehorende maatregelen worden geïdentificeerd.
De wijze waarop risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd.
De uitwerking van mogelijke ongevalscenario's in het noodplan.
De bezetting en geoefendheid van de noodorganisatie.
Resultaten
Wat was op orde?
De integrale actiepuntenlijst voor het opvolgen van alle type actiepunten, is geschikt.
De actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2017 zijn afgehandeld.
Het bedrijfsterrein ziet er netjes uit.
Bij niet-standaard werkzaamheden worden bij het opstellen van een veilig-werkvergunning eerst risicoanalyses uitgevoerd.
Wat waren de verbeterpunten?
Het nagaan of alle mogelijke oorzaken van geconstateerde actiepunten geïdentificeerd zijn.
Het instrument om actiepunten te prioriteren te verbeteren zodat het borgt dat alle maatregelen zo snel
mogelijk getroffen worden.

-

Er voor zorg dragen dat bij het gebruik van de risicomatrix geen risico’s kunnen worden geaccepteerd
die strijdig zijn met regelgeving.
Het duidelijke en volledig invullen van veilig-werkvergunningen.
Ervoor zorgen dat verder gelegen buurbedrijven gewaarschuwd worden bij een incident dat voor hen
effecten kan hebben.
Het aanvullen van het noodplan met alle te verwachten ongevalscenario’s en met informatie over de
aanleiding en ontwikkeling van de scenario’s.
Aantonen dat de bezetting van de BHV-organisatie is afgestemd op de bestrijding van de mogelijke
ongevalscenario’s.
De planning en registratie van calamiteitenoefeningen verbeteren.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

