Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij European Liquid Drumming BV,
Zeilmakerijweg 1 te Oosterhout nb
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 29 november 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf European Liquid Drumming BV (verder te noemen ELD). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 6 december 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is ELD?
ELD is een loonverpakker en gespecialiseerd in handling, (tank)opslag, mengen en de distributie van vloeibare
chemicaliën. Op de inrichting worden kunststof en stalen verpakkingen zoals Intermediate Bulk Containers, drums,
jerrycans afgevuld met diverse chemicaliën, eventueel gemengd, en opgeslagen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij ELD de volgende onderdelen:
- De voortgang van de actiepunten van de vorige inspectie.
- De volledigheid van de maatregelen voor de beheersing van de risico's van zware ongevallen en het onderhoud
hiervan.
- De wijze waarop het personeel wordt opgeleid en getraind in het voorkomen en beheersen van zware ongevallen.
- Het toezicht op het functioneren van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en hoe wordt geleerd van
incidenten en (bijna) zware ongevallen.
Resultaten
Wat was op orde?
- De voortgang van de actiepunten is voortvarend opgepakt.
- De gevaren en risico's zijn onderkend , maatregelen worden op de juiste manier bepaald en deze worden
adequaat onderhouden.
- In de opleiding van het personeel wordt voldoende rekening gehouden met het voorkomen en beheersen van
zware ongevallen.
- De controle van de werking van het VMS is adequaat.
- De procedures voor registratie en onderzoek van incidenten en (bijna) zware ongevallen zijn geschikt om
herhaling te voorkomen.
Wat waren de verbeterpunten?
- De uitgangspunten van de beoordeelde installatiescenario's zijn niet voldoende onderbouwd en daardoor is de
risicoreductie na genomen maatregelen niet goed navolgbaar.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

