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 Brzoinspectie.
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 25 augustus, 6 en 7 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd
gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en het bevoegd gezag Wvr (de veiligheidsregio) het bedrijf
Liquid Handling & Storage B.V. (verder te noemen LH&S). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7
september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is LH&S?
LH&S is een bedrijf voor het op- en overslaan van gevaarlijke vloeistoffen. Ze vullen vanuit
tankwagens kleinere verpakkingen zoals drums, Inter Bulk Containers (IBC’s) en jerrycans af. De
gevaarlijke vloeistoffen worden opgeslagen in verschillende opslagvoorzieningen.
In september 2015 is LH&S in het kader van de Brzo wetgeving voor het eerst geïnspecteerd. LH&S
was toen nog niet volledig operationeel. Vanaf eind oktober 2015 was de nieuwbouw van de
opslagvoorzieningen zover gereed dat deze geleidelijk in gebruik zijn genomen. Vanaf april 2016 zijn
de kantoren afgebouwd en gefaseerd in gebruik genomen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij LH&S de volgende onderdelen:
- Hoe heeft LH&S opvolging gegeven aan de verbeter- en/of actiepunten uit de voorgaande Brzoinspectie?
- Hoe heeft LH&S geregeld dat veiligheid gerelateerde onderwerpen, zoals opleidingen ook in de
organisatie en bij het personeel voldoende aandacht krijgen?
- Heeft LH&S alle mogelijke risico's op een zwaar ongeval, met gevaarlijke stoffen, op hun inrichting
geïdentificeerd en beoordeeld?
- Houdt LH&S voldoende rekening met de mogelijke ongeval scenario’s op hun inrichting?
- Hoe heeft LH&S geregeld dat de bedrijfsvoering veilig plaats vindt?
- Is de bedrijfsnoodorganisatie van LH&S voldoende voorbereid op mogelijke ongewenste
voorvallen?
- Heeft LH&S een geschikte lijst van de aanwezige gevaarlijke stoffen.
Resultaten
Wat was op orde?
- LH&S heeft de punten uit de inspectie van 2015 gedeeltelijk afgehandeld.
- De nieuwbouw van het bedrijf is functioneel en doordacht opgezet. De inrichting ziet er netjes en
opgeruimd uit.

Wat waren de verbeterpunten?
- LH&S dient zich te verbeteren aan de eisen, die worden gesteld in de Brzo-wetgeving. Het Brzo
inspectieteam had verwacht dat na de eerste inspectie in 2015 het bedrijf zich meer had verbeterd
dan nu is geconstateerd.
- Het identificeren van de gevaren had uitgebreider gekund en meer uitgewerkt moeten zijn.
- De bedrijfsvoering op het gebied van (arbeids)veiligheid en milieu is onvoldoende en moet
verbeteren.
- Procedures, werkinstructies, en daarmee aanverwante documenten zijn niet op elkaar afgestemd,
hebben onvoldoende kwaliteit en worden vaak niet opgevolgd en toegepast.
- De lijst van de gevaarlijke stoffen is niet duidelijk opgesteld.
- De regels omtrent het parkeren van voertuigen met gevaarlijke stoffen worden onvoldoende
nageleefd.
- De vulinstallatie en afzuiging is niet volgens de stand der techniek.
Het inspectieteam constateert dat LH&S onvoldoende aandacht besteedt aan hetgeen het Brzo van
een bedrijf verwacht. Dit moet verbeteren. Gelet op de resultaten van de inspectie scoort LH&S, op
grond van de beoordelingsgrondslag van de VBS elementen, over het algemeen “Matig”. Dit is de één
na laagste score.
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.
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Het inspectieteam heeft overtredingen van het Brzo 2015, de arbeidsomstandighedenwet en de
voorschriften van de Wabo vergunning geconstateerd.
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Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 1:
LH&S maakt gebruik van een mobiele verpompinstallatie voor het verpompen van brandbare en licht
ontvlambare vloeistoffen die niet geschikt is volgens de geldende richtlijnen. Het verpompen van
brandbare en licht ontvlambare vloeistoffen is tijdens de inspectie stilgelegd totdat aantoonbaar is dat
de installatie wel geschikt is.
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Het inspectieteam constateerde vijftien overtredingen in categorie 2.
- In de loodsen komen stapelhoogtes van 4 à 5 hoog voor, waarvan niet kon worden
aangetoond dat de tussenliggende pallets en verpakkingsmaterialen de belasting aankonden.
- Het overdragen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij vacante functies is
niet vastgelegd.
- Een risico-inventarisatie is niet gebaseerd op de actuele bedrijfssituatie. De RI&E en het
bijbehorende plan van aanpak is niet geactualiseerd.
- Er is niet geborgd dat er voldoende bedrijfshulpverleners binnen de inrichting aanwezig zijn.
Tevens is het bedrijfsnoodplan tot op heden nog niet beoefend en geëvalueerd met een reëel
ongevalsscenario.
- Bij het accepteren van gevaarlijke stoffen wordt niet naar de gevaarseigenschappen van de
stoffen gekeken. Hiervan is de procedure reeds aangepast en de overtreding opgelost.
- De in de milieuvergunning genoemde scenario’s zijn herkenbaar uitgewerkt in de
verschillende documenten, waaronder het bedrijfsnoodplan.
- Het parkeerplan is niet opgenomen in het bedrijfsnoodplan en de regels voor het parkeren
van vracht- en tankwagens zijn niet vastgelegd.
- De opstelling van tankwagens correspondeert niet met het parkeerplan.
- De opstelplaatsen zijn niet voorzien van een duidelijk en uniek kenmerk.
- Er is spoorvorming in het wegdek van de opstelplaatsen, waardoor er mogelijk bij lekkage
vloeistof onder de tankwagen blijft staan.
- De stand van een afsluiter in riool niet zichtbaar. (direct verholpen).
- Straatkolken in het terrein liggen in een kuil en er zijn geen absorptiemiddelen direct
voorhanden, hierdoor kan men niet direct maatregelen nemen bij een mogelijke lekkage.
- Er ontbreken draagbare blusmiddelen in de nieuwe opslagvoorzieningen.
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Het beschikbaar hebben van een vrachtwagentrekker met chauffeur buiten werktijd is niet
geborgd.
Lijst van gevaarlijke stoffen in niet duidelijk.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3.
- Onvoldoende direct aantoonbaar zijn de gevolgde opleidingen en trainingen van het eigen en
ingehuurde personeel.
- Trainingen en procedures schrijven de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen voor
die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet altijd worden opgevolgd.
- Er is geen actuele rioleringstekening.
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Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs negentien overtredingen geconstateerd. LH&S moet
deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook
verbeterpunten geconstateerd en verwachten van LH&S dat zij die uitvoert.
LH&S moet voor de volgende inspectie duidelijk meer aandacht besteden aan het Brzo 2015 en zal
moeten aantonen dat ze de bedrijfsvoering en het VBS duidelijk hebben verbeterd.

Handhaving
De inspecteurs controleren of LH&S 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+.
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