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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Argent Energy Netherlands
B.V. te Hornweg 61, 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 10 en 11 maart 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Argent Energy Netherlands B.V. (verder te noemen AEN). De resultaten zijn in
kaart gebracht en op 11 maart 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is AEN?
AEN produceert biodiesel van gerecycled organisch afval, zoals plantaardige oliën, vetten en vetzuren.
Naast het productieproces vindt op- en overslag plaats van oliën, vetten, vetzuren, methanol, zwavelzuur,
fosforzuur en biodiesel.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij AEN de volgende onderdelen:
• De opvolging van de bevindingen van de inspectie van 2019.
• De wijze waarop de risico's bij de uitvoering van werkzaamheden met werkvergunningen worden
beheerst.
• De interne aanvraag, beoordeling en evaluatie van wijzigingen en de beoordeling van maatregelen om
de daaraan verbonden risico's te beheersen.
• De beoordeling van maatregelen om incidenten te voorkomen, dan wel te bestrijden in relatie met
mogelijke noodsituaties.
Resultaten
Wat was op orde?
• De afgeronde acties en de reden waarom de openstaande acties nog niet zijn afgerond zijn gegrond
• Er is een procedure voor het uitgeven van veiligwerkvergunningen.
• De beheersmaatregelen voor de gevaren van werkzaamheden zijn beschreven op
veiligwerkvergunningen en worden toegepast.
• Bij het proces voor aanvraag, beoordeling en evaluatie van wijzigingen worden de maatregelen om
risico's te beperken meegenomen.
• AEN heeft onderkend dat het proces voor kleine wijzigingen te omslachtig is en moet worden
vereenvoudigd.
Wat waren de verbeterpunten?
• De gevaren waar men rekening mee moet houden in het formulier van veiligwerkvergunningen kunnen
beter worden beschreven.
• De beoordeling van de relatie van aangevraagde wijziging met de in uitvoering zijnde wijzigingen kan
duidelijker in het stroomschema van wijzigingen worden opgenomen.
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De conclusie uit een onderzoek, dat de warmtestralingscontouren die vrijkomen bij een methanol
tankput brand geen invloed heeft op het kantoorgebouw, is voorbarig en moet beter worden onderzocht.
De aanvullende maatregelen bij brand, voor het vluchttrappenhuis, zijn noodzakelijk aangezien de
brandwerendheid op basis van het Bouwbesluit, het minimaal benodigde beschermingsniveau is.
Scenario's waaraan onbeschermde BHV'ers bloot worden gesteld, worden te optimistisch ingeschat.
De actuele samenhang tussen scenario’s en brandbestrijding moet beter inzichtelijk 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.
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