Samenvatting Brzo-inspectierapport Norbert Dentressangle
Logistics Netherlands 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 milieueisen 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?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 24 en 25 maart 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Norbert Dentressangle Logistics
Netherlands B.V. (hierna te noemen ND Logistics) te Veenendaal. De inspecteurs inspecteerden
steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart
op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 25 maart 2015 lieten
de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de
belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is ND Logistics?
ND Logistics is een opslagbedrijf voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen dat gelegen is op het
industrieterrein De Batterijen in Veenendaal.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij ND Logistics de volgende onderwerpen:
• Om doordacht en beheerst wijzigingen te kunnen uitvoeren, die technisch van aard zijn of die
betrekking hebben op de bedrijfsvoering, moet dit wijzigingsproces zijn beschreven. Heeft ND
Logistics dit proces volledig beschreven en handelt zij hierna?
• Houdt ND Logistics de voortgang van haar veiligheidsbeleid bij en wordt indien nodig de uitvoering
daarvan bijgestuurd?
• Heeft ND Logistics zicht op de gevolgen van de Brzo wetswijziging die aanstaande is?
• Installatiescenario's geven inzicht in de ongewenste gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden en
hoe de maatregelen werken die deze gebeurtenissen moeten voorkomen. Heeft ND Logistics in
haar installatiescenario’s concrete situaties, die tot een zwaar ongeval kunnen leiden, beschreven
en duidelijk aangegeven welke maatregelen zijn getroffen om dit te voorkomen?
• Treft ND Logistics de maatregelen die nodig zijn om de veiligheidsrisico’s van installaties zo klein
mogelijk te houden (hierna te noemen beheersmaatregelen), die zijn vermeld in haar
installatiescenario’s?
• Beheert ND Logistics de beheersmaatregelen op een juiste manier?
• Beschikt ND Logistics over voldoende bluswatercapaciteit en -opvang?
Resultaten
Wat is op orde?
• ND Logistics heeft voor de beoordeling van wijzigingen een geschikte werkwijze en heeft deze
beschreven;
• ND Logistics is bezig met de inventarisatie van de gevolgen van de wetswijziging die het bedrijf
kunnen treffen;

• ND Logistics voeren de veiligheidsobservatierondes en het voert het overleg waarin
veiligheidszaken wordt besproken (QESH overleg) uit in overeenstemming met de door haar zelf
opgelegde verplichtingen;
• ND Logistics heeft een goede methode om de gevaren van haar activiteiten te inventariseren en
hiervan de risico’s te bepalen;
• ND Logistics heeft situaties, die kunnen leiden tot een zwaar ongeval, beschreven in
installatiescenario's. Deze installatiescenario's geven een goed beeld van de gevaren bij het bedrijf
en de maatregelen die zij treffen om dit te voorkomen.
• De gecontroleerde beheersmaatregelen zijn aangetroffen en in orde bevonden.
Verbeterpunten (geen overtreding)
• ND Logistics moet zorgdragen dat alle stappen van het wijzigingsproces navolgbaar zijn en dat in
overeenstemming met de beschreven procedure wordt gehandeld;
• ND Logistics moet borgen dat tijdelijke wijzigingen daadwerkelijk tijdelijk van karakter zijn;
• ND Logistics moet de beschrijving van installatiescenario 1 beter laten aansluiten bij de concrete
situatie, die kan leiden tot een zwaar ongeval.
• ND Logistics moet in het installatiescenario 1 alleen beheersmaatregelen opnemen die er voor
zorg dragen die de kans op voorkomen of het effect van de gevolgen van het scenario verkleinen.
• ND Logistics moet inzichtelijk maken dat bij brand de bluswateropvang voldoende is.
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.
Er is een overtreding geconstateerd in categorie 3.
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in deze categorie. Het betreft een tekortkoming in
het preventiebeleid, doordat ND Logistics onvoldoende haar beleidsbeginselen heeft beschreven
rondom het treffen van maatregelen ter voorkoming van een zwaar ongeval. Daarnaast heeft ND
Logistics, met uitzondering van ongevallen en bijna ongevallen, geen specifieke doel-of taakstellingen
(of KPI’s) waarmee inzicht kan worden verkregen in de werking van het volledige systeem om de
veiligheid te beheersen.
Eindoordeel
Bij ND Logistics zijn twee overtredingen aangetroffen.
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf
moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook
verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook
onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen
uitspraken over doen.

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 tot alle overtredingen zijn verholpen.

