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Datum definitief rapport: 16 juli 2020

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Liquid Handling & Storage
B.V. te Petroleumhavenweg 23, 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 14 mei 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Liquid Handling & Storage B.V. (verder te noemen LH&S). De resultaten zijn in
kaart gebracht en op 8 juli 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is LH&S?
LH&S is een bedrijf voor het op- en overslaan van gevaarlijke stoffen. LH&S vult vanuit tankwagens kleinere
verpakkingen zoals drums, ‘Intermediate Bulk Containers’ (zogenoemde IBC's) en jerrycans af.
De gevaarlijke vloeistoffen worden opgeslagen in verschillende opslagvoorzieningen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij LH&S de volgende onderdelen:
-De wijze waarop LH&S opvolging heeft gegeven aan de actiepunten van de voorgaande Brzo-inspectie.
-De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
-Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden (Werkvergunningen).
-Scenario afvullijnen.
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen
Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is
de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door LH&S toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van vragenlijsten.
- De inspectie en de rapportage zijn primair gericht op de criteria “gedocumenteerd” en “geschikt”.
- De terugkoppeling heeft telefonisch plaats gevonden.
Resultaten
Wat was op orde?
-De opvolging van actiepunten van de voorgaande inspectie (met uitzondering van een punt).
-De procedurele voorbereiding van de wijze waarop wordt gehandeld bij noodwijzigingen.
-Opvolging van de acties uit de periodieke controle op de werkvergunningen is geborgd.
Wat waren de verbeterpunten?
-De procedurele beschrijving van de benodigde technische documentatie, ter voorbereiding op een
veiligheidsstudie en borging van de actuele operationele kennis en ervaring bij die veiligheidsstudies.
-Het consequent optekenen van uitgevoerd toezicht op het werkvergunningsformulier.
-Het in de procedure aangaande het onderwerp werkvergunningen opnemen van het onderdeel ‘buiten
gebruik stellen van onderdelen van de installaties’.
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-Het in de procedure opnemen van de werkwijze van een LMRA (= Laatste Minuut Risico Analyse)
toegespitst op alle punten die voor LH&S van belang zijn.
-Het ervoor zorgen dat de werkwijze van het werken aan de juiste installatie wordt opgenomen in de
procedure (dat is de begeleiding van het bedrijf, opdat aan de juiste installatie zal worden gewerkt).
-Het ervoor zorgen dat de werkwijze bij onderhoud aan of bij de afvullijnen wordt opgenomen in de
procedure en in lijn is met het explosieveiligheidsdocument.
-Het trainen van alle werknemers op het correct en eenduidig toepassen van de werkvergunningen
procedure.
-Het beschrijven van de risicobeoordeling van de scenario’s, waarin het verschil duidelijk wordt tussen de
risicobeoordeling met genomen maatregelen en zonder die genomen maatregelen.
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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