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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij GPS Amsterdam 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 
 
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.  
In de periode rondom 20 mei 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf GPS Amsterdam B.V. 
(verder te noemen GPS A'dam).  
De uitvoering van de inspectie is als volgt aangepast:  
-Het inspectieteam heeft de inspectie voorbereid aan de hand van op hun verzoek, door GPS A'dam 

toegezonden documentatie.  
-De inspectie is op afstand uitgevoerd door telefonisch / videobel / E-mailbericht contact met medewerkers 
van het bedrijf.  
-Een rondgang door het bedrijf is komen te vervallen.  
De inspectie en de rapportage zijn in hoofdzaak gericht op de criteria “gedocumenteerd” en “geschikt”.  
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 augustus 2020 op hoofdlijnen bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is GPS A'dam? 
Binnen de inrichting van GPS A'dam vindt de opslag, de overslag en de behandeling van vloeibare 
koolwaterstoffen en vloeibare organische chemicaliën (klasse 1 tot en met klasse 4) plaats. 
Van klasse 0 stoffen vindt geen opslag plaats, maar deze stoffen worden wel overgeslagen en gemengd.  
De af- en aanvoer van de producten vindt plaats met behulp van zeeschepen, binnenvaartschepen en 
tankauto's. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij GPS A'dam de volgende onderdelen: 
-De wijze waarop GPS A'dam opvolging heeft gegeven aan de actiepunten van de voorgaande Brzo-

inspectie. 
-Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden (Werkvergunningen). 
-De voorbereiding op noodsituaties. 
-De uitvoering van de controle en analyse van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS). 
-De Milieu risico analyse (MRA). 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
-GPS A’dam heeft de overtreding op het gebied van explosieveiligheid, die tijdens de Brzo-inspectie 2019 
werd geconstateerd, opgeheven. 
-De opvolging van actiepunten van de voorgaande inspectie. 
-De periodieke systematische beoordeling van het gevoerde preventiebeleid voor zware ongevallen. 
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-Het kunnen tonen van de diverse registraties die worden benoemd in diverse procedures. 
-Het jaarlijks uitvoeren van de directiebeoordeling in relatie tot Brzo onderwerpen. 
-Het beschikken over een overzicht en planning van veiligheidsstudies. 
-De lijst met drukapparatuur is bijgewerkt. Herkeuringstermijnen zijn vastgesteld voor de butaanleiding. 
-Het terminal specifieke deel van het bedrijfsnoodplan voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in het 

Besluit risico zware ongevallen 2015. 
-De fysieke en organisatorische voorbereiding ter voorkoming van een ongewenste afstroming naar het 

oppervlaktewater. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
-Registratie van wijzigingen binnen documenten door de tijd. 
-De procedure met betrekking tot het werkvergunningsproces is niet op alle onderwerpen eenduidig 

verwoord. Daarnaast bevat de procedure een aantal tegenstrijdigheden. 
-Het kennisniveau van functionarissen die werkvergunningen mogen beoordelen is niet in alle gevallen 

procedureel geborgd en bijgewerkt in het opleidingsplan. 
-De actualiteit van het bedrijfsnoodplan. 
-Het evalueren van alle oefeningen van de bedrijfsnoodorganisatie 
-De domino-aanwijzing met bijbehorende scenario's benoemen in het bedrijfsnoodplan 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.  
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 


