Samenvatting Brzo-inspectierapport van Simadan Holding B.V.
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het
toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
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?
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 9, 10 en 12 februari 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Simadan Holding 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 12 februari 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 bedrijf is Simadan Holding B.V.?
Simadan Holding B.V. is een bedrijf dat biodiesel produceert uit gebruikt frituurvet en organisch afval.
Hiervoor wordt frituurvet en organisch afval ingezameld. Plantaardige oliën, vetten en vetzuren worden
gesmolten en geraffineerd met biodiesel als eindproduct. Naast het productieproces vind op- en overslag
plaats van o.a. oliën, vetten, vetzuren, methanol, zwavelzuur, fosforzuur en biodiesel.
Binnen Simadan Holding B.V. zijn hierbij een aantal bedrijven betrokken, die de voornoemde inhoudelijke
werkzaamheden uitvoeren. Dat zijn Biodiesel Amsterdam (BDA ), Tankstorage Amsterdam (TSA) en Rotie
Vetveredeling (Rotie).
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Simadan Holding B.V. de volgende onderdelen:
• Het preventiebeleid zware ongevallen document.
• De wijze waarop gevaren worden herkend en bijbehorende risico’s worden beoordeeld.
• De veilige uitvoering van werkzaamheden met bijzondere aandacht voor werkzaamheden rond de
op- en overslag van methanol.
• De wijze waarop werknemers worden geïnformeerd over de gevaren van gevaarlijke stoffen en
getraind voor de omgang met gevaarlijke stoffen.
• De wijze waarop gevaren worden herkend die kunnen ontstaan bij het wijzigen van de installatie of
processen.
• Hoe noodsituaties worden herkend.
• De omgevingsvergunning.
Resultaten
Wat was op orde?
• Binnen het bedrijf is een Brzo-stuurgroep opgericht. Deze is samengesteld uit functionarissen
werkzaam binnen de hiervoor aangehaalde bedrijven. De stuurgroep geeft sturing aan het
veiligheidsbeheerssysteem. In het beleidsdocument zijn verantwoordelijkheden van
hoofdfunctionarissen omschreven.
• Veel procedures, die tezamen het veiligheidsbeheerssysteem vormen, zijn aangepast. Onder andere
het noodplan, de veiligwerkvergunningen en de procedures met betrekking tot de wachtoverdracht
zijn tijdens de inspectie bekeken.
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Sinds de vorige inspectie is het personeelsbestand met een derde toegenomen. Hierdoor beschikt
Simadan over voldoende capaciteit om alle resterende verbeteringen aan het
veiligheidsbeheerssysteem uit te voeren. De veiligheidsorganisatie wordt meer volwassen en
professioneel. De functieomschrijvingen zijn allen aangepast en er is een duidelijke overlegstructuur
vastgelegd.
Alle bestaande veiligheidsstudies zullen in 2015 worden geactualiseerd. Voor het herkennen van de
aanwezige gevaren en de beoordeling van de bijbehorende risico’s wordt een vaste methodiek
gebruikt (de zogenoemde Hazop methodiek).
De manier waarop gevaren, die kunnen optreden bij technische-, organisatorische of procedurele
wijzigingen, worden herkend is geheel vernieuwd.
De wijze waarop Simadan inzicht krijgt in de mate van geschiktheid van haar
veiligheidsbeheerssysteem is geheel herzien. Hiervoor is het beleid rondom de uitvoering van
controles en het beoordelen van ‘Kritische prestatie indicatoren’ vernieuwd en sinds 1 januari 2015
in gebruik genomen.

Wat kan beter?
Bijna alle onderdelen van het veiligheidsbeheerssysteem zijn opnieuw vastgesteld. Hiermee is in theorie een
basis gevormd voor het beheersen van de gevaren van de processen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken.
Gedurende het jaar 2015 zal Simadan het vernieuwde veiligheidsbeheerssysteem in de praktijk verder
moeten ontwikkelen en toepassen zodat de gevaren daadwerkelijk worden beheerst.
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 één overtreding in categorie 2
• Gevaren bij ‘Tank storage Amsterdam (TSA)’ zijn niet systematisch geïdentificeerd en de risico’s zijn
niet beoordeeld.
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3
• In het tankenpark van TSA is waargenomen dat op diverse plaatsen het betonnen oppervlak en de
opstaande randen zijn beschadigd. Daarmee bevindt het tankenpark zich niet in een goede staat
van onderhoud.
• In de procedure ‘omgaan met wijzigingen’, is de organisatorische positie van het daarin genoemde
veiligheidsteam niet aantoonbaar en verifieerbaar geborgd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze
binnen de gestelde termijnen ongedaan maken.
Van de geconstateerde verbeterpunten verwacht het inspectieteam dat het bedrijf deze zelfstandig oppakt.
Handhaving
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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