Samenvatting Brzo-inspectie Vos Olie & Gas B.V.
Algemene informatie
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. Op www.brzoplus.nl vindt u meer informatie over wat Brzo
betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven
werkt.
Doelstelling van deze 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?
Bij Brzo-bedrijven vinden jaarlijks inspecties plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs
onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu te maken hebben. Inspecties zijn
steekproeven. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 14 en 15 januari 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Vos Olie & Gas B.V. te Amsterdam. De
inspecteurs inspecteerden onderwerpen op het gebied van veiligheid. Zij brachten in kaart op welke punten
het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 15 januari 2015 lieten de inspecteurs het
bedrijf op hoofdlijnen weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste
resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Vos Olie & Gas?
Vos Olie & Gas is een leverancier van (brandbare) gassen voor de industrie en particulieren. Op het terrein
worden gasflessen gevuld vanuit een ondergrondse tank met propaan. De flessen worden opgeslagen op
het terrein en met vrachtwagens vervoerd naar de klant. Op het terrein vindt ook opslag plaats van gassen
voor industriëel gebruik.
Wat controleerden de inspecteurs?
• De organisatie, inclusief de werknemers
• De wijze waarop de risico’s worden beoordeeld
• De veilige uitvoering van werkzaamheden
• De wijze waarop de directie het veiligheidsbeheerssysteem evalueert
• De beschikbaarheid van bluswater
Resultaten
Wat was op orde?
• Omdat het een kleine organisatie is, zijn de communicatielijnen kort en kan informatie snel worden
gedeeld met het personeel.
• Het bedrijf is bewust bezig met veiligheid en het verder uitwerken van de procedures en instructies voor
de medewerkers.
• Het terrein maakte een nette en georganiseerde indruk.
• Het bedrijf heeft de praktische uitvoering van de reguliere werkzaamheden heeft op orde.
Wat kan beter?
• Het vereiste kwaliteitsniveau van het hoofd BHV is nog niet eenduidig vastgelegd.
• Het bedrijf heeft onderzoek gedaan naar de vier grootste gevaren op de inrichting. Er is echter nog geen
volledig beeld van alle relevante gevaren en de risico's zijn nog niet voldoende beoordeeld.
• Er kon niet worden aangetoond dat het bedrijf een volledig beeld heeft van het de ontstekingsbronnen en
het explosiegevaar.
• Er is geen centraal systeem voor het bewaken van de openstaande actiepunten
• Het beheersen van de (veilige) uitvoering van werkzaamheden is nog niet goed vastgelegd in procedures
en instructies
• Het toezicht op het uitvoeren van onderhoud door derden is niet voldoende vastgelegd.
• Specifieke werkinstructies en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet voldoende
uitgewerkt en vastgelegd.
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• Tijdens een rondgang over het terrein is door het inspectieteam een aantal gebreken geconstateerd, die
in de eigen veiligheidsrondes door het bedrijf hadden moeten worden opgemerkt.
• De planning voor het auditten van het eigen veiligheidsbeheerssysteem is in 2014 niet gehaald.
• Vos Olie & Gas beschikt niet over een eigen bluswatervoorziening. Vanuit de vergunning zijn hier ook
geen eisen aan gesteld. Het bedrijf kan echter nog niet onderbouwen of blus- of koelwater noodzakelijk
is. Dit moet nog worden onderzocht.
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 twee overtredingen in categorie 2.
• Het niet juist afstellen van gasdetectoren.
• Het ontbreken van oog- en nooddouches.
Het inspectieteam constateerde tien overtredingen in categorie 3.
• Het onvoldoende vastleggen van het kwaliteitsniveau bij inzet van de BHV-organisatie.
• Het onvoldoende identificeren van gevaren en beoordelen van risico's.
• Het onvoldoende identificeren van explosiegevaren en de bijbehorende risico's.
• Het niet beschikken over een procedure of instructie voor de beheersing van de uitvoering.
• Het ontbreken van specifieke en complete werkinstructies.
• De aanwezigheid van mogelijke ontstekingsbronnen in een zone waar dit niet is toegestaan.
• Het ontbreken van een procedure voor het veilig uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden.
• Het niet uitvoeren van onderhoud en controle van de gastankinstallatie volgens de eisen uit de
vergunning
• Het ontbreken van een compleet overzicht van openstaande actiepunten
• Het niet uitvoeren van het eigen beleid voor het uitvoeren van audits
Eindoordeel
Bij Vos Olie & Gas zijn twaalf overtredingen aangetroffen en een aantal verbeterpunten. De overtredingen
moeten binnen de gestelde termijn ongedaan worden gemaakt. Van de geconstateerde verbeterpunten
verwacht het inspectieteam dat het bedrijf deze zelfstandig oppakt.
Vanwege de geringe omvang van het bedrijf en de betrekkelijk overzichtelijke bedrijfsprocessen acht het
inspectieteam de risico's van het bedrijf voor de omgeving niet groot. De overtredingen hebben namelijk
vooral betrekking op het goed vastleggen van de procedures en instructies. Ook is nog onvoldoende
onderzocht of de risico's op de inrichting acceptabel zijn en waar nog maatregelen moeten worden getroffen.
Handhavingsprocedure
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen.
Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen
inspecteurs vervolgacties totdat alle overtredingen zijn verholpen.
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