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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 26 november 2018 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 26 november 2018 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 (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 manier waarop LH&S de actiepunten uit voorgaande Brzo-inspecties heeft opgevolgd.
- De wijze waarop LH&S ervoor zorgt dat werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd.
- De manier waarop LH&S ervoor zorgt dat de BHV-organisatie voldoende voorbereid is op mogelijke
ongewenste incidenten.
- De wijze waarop LH&S incidenten meldt, registreert en onderzoekt.
Resultaten
Wat was op orde?
- LH&S heeft aan alle actiepunten uit Brzo-inspecties in 2017 aantoonbare opvolging gegeven.
- LH&S is bezig met het doorvoeren van een integraal verbeterproces met betrekking tot veiligheid.
- LH&S beschikt over procedures voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden.
- LH&S past de procedures voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden in de praktijk op de juiste
manier toe.
- Storingen worden zo snel mogelijk opgelost.
- Tijdens het inwerken van nieuwe medewerkers wordt ook aandacht besteedt aan de veilige uitvoering
van de werkzaamheden.
- LH&S voert BHV-oefeningen uit.
- LH&S evalueert BHV-oefeningen en incidenten.
- LH&S hanteert een overzichtelijke aanpak voor het melden, registreren en onderzoeken van incidenten.
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Wat waren de verbeterpunten?
- Het overwegen om een overall procedure op te stellen waarin staat hoe documenten opgesteld en
onderhouden moeten worden.
- De maatregelen die genomen worden in geval er geen directe oplossing mogelijk is voor storingen bij
repressieve installaties.
- Het uitvoeren van tussentijds toezicht op de werkvergunning toevoegen aan bijbehorende formulier.
- Het alleen goed vinden als onderhoud aan alle veiligheid gerelateerde apparatuur, voor 100% op tijd
gebeurt.
- Per medewerker bijhouden aan hoeveel en welke BHV-oefeningen hij/zij deel moet nemen en aan welke
hij/zij deel heeft genomen.
- Het verbeteren van evaluaties van incidenten en van BHV-oefeningen.
- Het analyseren en opschrijven van hoeveel BHV-ers minimaal aanwezig moeten zijn.
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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