
 

 

 
 
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Evos Amsterdam B.V. te 
Westpoortweg 480, Amsterdam 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, 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 18 en 19 januari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Evos Amsterdam B.V. (verder te noemen Evos). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 28 januari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Evos? 
De activiteiten die bij Evos plaatsvinden bestaan voornamelijk uit de opslag, overslag en behandeling van 
vloeibare brandstoffen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Vanwege de corona-pandemie is de inspectie op een afwijkende wijze en beperkter dan voorgenomen 
uitgevoerd. De interviews zijn grotendeels op afstand met behulp van een videobellen uitgevoerd. Ook de 
terugkoppeling van het inspectieteam aan het bedrijf heeft via een videogroepsgesprek plaats gevonden. 
Het locatie bezoek is beperkt in tijd en in overeenstemming met de daarvoor geldende protocollen 
uitgevoerd. De inspecteurs controleerden bij Evos de volgende onderdelen: 
1. Het opvolgen van de verbeterpunten uit de Brzo-inspectie van het jaar 2020; 
2. De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen; 
3. De werking van het interne auditsysteem;  
4. De periodieke beoordeling van het functioneren van het VBS en Pbzo door middel van de management  
    Review; 
5. Beheersing van de risico's van tank 103; 
6. De volledigheid en het actueel zijn van het veiligheidsrapport. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
1. De verbeterpunten uit het rapport van de Brzo-inspectie van het jaar 2020 zijn aantoonbaar in  
    behandeling genomen. Evos werkt conform het gestelde in het Pbzo op dit punt aan de continue  
    verbetering van haar veiligheidsprestaties; 
2. Evos heeft een wijzigingsprocedure waarin de verschillende stappen duidelijk zijn omschreven.  
    Actiepunten van de uitvoerig van het wijzigingsproces worden in een registratieprogramma opgenomen en  
    periodiek gemonitord; 
4. De periodieke beoordeling van het functioneren van het VBS en Pbzo door middel van de management  
    review is op juiste wijze uitgevoerd en geregistreerd; 
5. De beheersing van de risico’s op zware ongevallen is voldoende ten aanzien van de onderwerpen:  
     - het ontwerp van de tank m.b.t. overdruk en onderdruk; 
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     - het ontwerp van de mixers in de tank; 
     - geschiktheid flenspakkingen tank; 
     - de beheersing van de vulhoogte van de tank; 
     - beheersen van explosieve dampen in de tank; 
     - corrosiegevaar van de bodem tank; 
     - de beoordeling risico van de reducerende waarde van beveiligingen op basis van HAZOP-studie; 
     - de toevoeging van additieven aan  de tank; 
     - het oplijnen van het medium naar de tank; 
     - de branddetectie van de tank; 
     - de niveameting en temperatuurmeting van het aanwezige medium in de tank; 
     - de onafhankelijke overvulbeveiliging van de tank; 
     - de tankput; 
     - het ademventiel. 
6. Evos heeft goed gevolgd gegeven aan de opmerkingen uit de beoordelingsbrief veiligheidsrapport (VR)  
    van de overheid van d.d. 9 april 2019. Hierdoor is het VR ten aanzien van de opmerkingen volledig. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
3. Verbeteringen zijn mogelijk ten aanzien van de onderwerpen:  
     - het volgen van de auditprocedure; 
     - het beschrijven van de onafhankelijkheid van de auditor; 
     - het eenduidig zijn van de auditprocedure en auditplanning. 
5. Verbeteringen zijn mogelijk ten aanzien van de onderwerpen:  
     - verschuiven opleveringstermijn aanbevelingen uit HAZOP-studie; 
     - voorkomen van hetopdrijven van de opslagtanks; 
     - de aarding van de tank; 
     - de leveringsdruk van het bluswaternet. 
 
Geconstateerde overtredingen? 
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de 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 een overtreding in categorie 3: 
6. In het VR stond ten aanzien van tanks, waarin alleen een medium met een K3-klasse (specifiek vlampunt)  
    wordt opgeslagen, niet de actuele stand van zaken met betrekking tot de veiligheid beschreven. Er waren  
    in het VR, voor deze tanks, veiligheidsmaatregelen beschreven die in de praktijk niet aanwezig zijn. Deze  
    extra veiligheidsmaatregelen behoren alleen te worden beschreven bij tanks waarin een medium zit met  
    een andere K-klasse (lager vlampunt).  
    Evos heeft onmiddellijk na de Brzo-inspectie de beschrijving op een juiste wijze aangepast. Hiermee is  
    deze administratieve overtreding direct verholpen. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf heeft deze 
overtreding onmiddellijk ongedaan gemaakt. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en 
verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is 
beschreven op de website van BRZO+. 
 
 
  


