
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Hydrocarbon Hotel B.V. 
te Oceanenweg 22, 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 14 en 15 juni 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Hydrocarbon Hotel B.V. (verder te noemen HCH). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 15 juni 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is HCH? 
De activiteiten die bij Hydrocarbon Hotel B.V. (hierna HCH) plaatsvinden bestaan voornamelijk uit de 
opslag, overslag en behandeling van vloeibare brandstoffen, vloeibare chemicaliën en bio-alcohol (-
producten). Dit zijn brandbare vloeistoffen 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij HCH de volgende onderdelen: 

 De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen; 

 De controle op de exploitatie van de opslag, overslag en behandeling van brandstoffen; 

 Het toezicht op de prestaties van het veiligheidsbeheerssysteem; 

 De uitgevoerde audits en de opgestelde directiebeoordeling. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Het bedrijfsterrein van HCH is netjes en opgeruimd; 

 Alle noodstoppen worden periodiek gecontroleerd en getest; 

 De externe audits worden door een gekwalificeerde auditor uitgevoerd, conform de opgestelde 
planning. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

 De procedure en werkinstructie voor het openen van installatiedelen ontbreekt waardoor gevaar 
kan optreden dat werknemers worden blootgesteld aan een gevaarlijke stof; 

 In het onderhoudsregime van drukapparatuur wordt geen aantoonbaar onderscheid gemaakt in 
delen die vallen onder het Warenwetbesluit drukapparatuur en de eigen zorgplicht; 

 HCH heeft geen berekeningen of testresultaten beschikbaar waaruit blijkt dat de 
installatieonderdelen bestand zijn tegen plotselinge ophopingen van energie op het moment dat 
een noodknop wordt geactiveerd; 

 Het is onvoldoende duidelijk hoe de gevaren van standaard werkzaamheden, waarvoor geen 
werkvergunning verplicht is, worden geïdentificeerd en beoordeeld; 

 Het is niet inzichtelijk hoe de gekozen KPI’s tot stand zijn gekomen en hoe de evaluatie en 
bijstelling hiervan plaatsvindt; 

 De meerjarenplanning van de audits op het veiligheidsbeheerssysteem is niet consistent. 



 
Eindoordeel 

 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 

 

 

 

 


