Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Primagaz, Abcovenseweg 57A te
Tilburg
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 13 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Primagaz Tilburg (verder te noemen Primagaz Tilburg). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 4 oktober 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Primagaz Tilburg?
Primagaz heeft meerdere depots in Nederland waaronder een depot in Tilburg. Op het (in principe) onbemande
distributiedepot wordt LPG (handelspropaan) opgeslagen in twee ingeterpte tanks, welke per tankauto worden
gevuld. Kleinere tankauto’s komen op het depot laden voor verdere distributie naar de klanten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Primagaz Tilburg de volgende onderdelen:
 De opvolging actiepunten Brzo-inspectie 2015;
 De opvolging van actiepunten uit de overtreding naar aanleiding van het incidentenonderzoek van eerdere
incidenten;
 Het systeem van identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen, gerelateerd aan de
incidentenanalyses (VBS ii);
 het onderhoudsmanagement en implementatie van maatregelen naar aanleiding van incidentenanalyses
(VBS iii);
 Het systeem voor het melden, registreren en analyseren van (zware) ongevallen en bijna-ongevallen (VBS
vi).
Resultaten
Wat was op orde?
 Primagaz heeft procedures voor de identificatie en beoordeling van gevaren van zware ongevallen en voor
het melden, registeren, onderzoeken en analyseren van (bijna) ongevallen;
 Primagaz heeft voor elk onderdeel volgens een systeem van de installatie de risico's bepaald; Wanneer te
onderhouden of te vervangen?
 Er is een lijst van voor de veiligheid noodzakelijke onderdelen gemaakt;
 Primagaz heeft duidelijk onderbouwd waarom zij de huidige pompen gebruiken en blijven gebruiken;
 Primagaz beschouwt incidenten volgens een vaste methode. Hier komen corrigerende maatregelen uit
voort, die terug zijn te vinden in een centrale actielijst;
 De werkinstructie en onderliggende formulieren voor incidentenonderzoeken voldoen voor een goede
uitvoering. De werkwijze voor de registratie van acties en de opvolging hiervan is passend voor Primagaz
Tilburg.

Wat waren de verbeterpunten?
 De termijnen waarbinnen maatregelen voor een bepaald risico (hoog-midden-laag) moeten worden
genomen, is niet vastgelegd;
 De milieueffecten zijn onvoldoende helder en toetsbaar;
 De risico-inschatting van de beoordeelde incidenten is niet volledig uitgevoerd, omdat niet alle mogelijke
effecten zijn bepaald, bijvoorbeeld het effect op het milieu;
 Primagaz heeft de procedure Identificatie en evaluatie risico's niet aantoonbaar doorlopen naar aanleiding
van de beoordeelde incidenten. Primagaz kon wel toelichten dat dit was gebeurd.
 Het correct melden van incidenten aan de bevoegde gezagen loopt niet zoals beschreven.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

