Samenvatting Brzo inspectierapport bij Remondis Argentia BV te Moerdijk
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 milieu-eisen 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 26 februari en 4 maart 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Remondis Argentia BV. 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. De
medewerking van Remondis Argentia BV door het overleggen van informatie en documenten was goed. Op 19
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 bedrijf is Remondis Argentia BV?
Remondis Argentia BV (hierna Remondis Argentia) is een middelgroot bedrijf. Dit bedrijf verzorgt de ophalingen
en het recyclen van waardevolle stoffen uit gevaarlijk afval afkomstig van drukkerijen, fotolabs,
tandartspraktijken, ziekenhuizen en de industrie.
Wat controleerden de inspecteurs?
•
De planning van noodsituaties;
•
De werkzaamheden met (licht)ontvlambare stoffen en het voorkomen van explosies;
•
De werkzaamheden met gevaarlijke stoffen;
•
Bluswatercapaciteit en -omvang;
•
Milieurisicoanalyse;
•
beheersing en uitvoering van het procedurebeheer en onderhoudssysteem;
•
Veilig uitvoeren van werkzaamheden.
Wat was op orde?
•
De documentatie van het noodplan en de instructies hoe te handelen bij noodsituaties is op orde
en de instructies zijn passend voor de aangetroffen situatie en wordt grotendeels gevolgd;
•
Het veiligheidsbeheerssysteem is op deugdelijke wijze opgezet en beschreven;
•
De capaciteit en het onderhoud van de bluswatervoorziening en -opvang is geschikt;
•
De milieurisicoanalyse is deugdelijk en volledig, waarbij de maatregelen aanwezig en de staat
van onderhoud in orde is.
Verbeterpunten (geen overtredingen):
•
De werkinstructies ten aanzien van de risico's voor verontreiniging van het oppervlaktewater
moeten worden aangescherpt;
•
Het onderhoud aan veiligheidskritische onderdelen (afsluiter van riool) en systemen dient te
worden verbeterd en geborgd;
•
De werkinstructies, maatregelen en opvolging van verbeterpunten op het gebied van de
voorbereiding op noodsituaties kunnen betreffende de inzichtelijkheid en navolgbaarheid nog
verbeterd worden.
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.

De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 1
Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in deze categorie.
Tijdens de eerste inspectiedag werden twee situaties aangetroffen waar ernstig gevaar aanwezig was op
explosiegevaar. De eerste situatie betrof een ompakruimte waarin elektrische apparaten (waaronder een
weegschaal en een radio) stonden en elektrische installatieonderdelen aanwezig waren, die niet aan
explosieveiligheidseisen voor die ruimte voldeden. De tweede situatie betrof een ruimte waarin een reactor
stond geplaatst, waarin een niet explosie veilige elektrische installatie aanwezig was. Deze twee situaties zijn
stilgelegd. De stillegging voor de eerste situatie betreffende de ruimte waarin elektrische apparaten (waaronder
een weegschaal en een radio) stonden en elektrische installatieonderdelen aanwezig waren, is de tweede
inspectiedag al opgeheven, omdat Remondis Argentia kon aantonen dat voldoende maatregelen waren
genomen om het ernstig gevaar op te heffen. Remondis Argentia had daarmee de overtreding van de eerste
situatie al beëindigd.
Overtredingen in categorie 2
Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in deze categorie.
•

De identificatie van de gevaren in verband met explosieve atmosferen zijn niet voor alle locaties
goed beoordeeld. De informatie was achterhaald. En ook waren op één locatie de gebieden waar
een explosieve atmosfeer kan voorkomen niet goed gemarkeerd;

•

Remondis Argentia heeft de (mogelijke) aard en omvang van de blootstelling aan gevaarlijke
stoffen van medewerkers niet geïnventariseerd. Tevens bleek in één geval dat de werkwijze en
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen niet voldoende was.

•

De beheersing van de veiligheid van de bedrijfsvoering is niet voldoende geborgd en
geïmplementeerd. Dit bleek onder andere uit het niet juist opvolgen van een instructie (o.a. het
laden en lossen), het niet veilig opslaan van gasflessen, onvoldoende preventief onderhoud, niet
in alle gevallen inschatten van de risico’s bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden
volgens een afgegeven werkvergunning en de ondeugdelijke opslag van mogelijk licht
ontvlambare stoffen in een afkoelkast.

Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde 1 overtreding in deze categorie.
Op verschillende tanks, reactoren en leidingen waar gevaarlijke stoffen in aanwezig zijn, ontbreekt de
veiligheids- en gezondheidssignalering.
Eindoordeel
Bij Remondis Argentia zijn zes 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 handhavingstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs
vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

