Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Imperial Chemical
Logistics B.V. - locaties Ekkersrijt 7604 te Son en Breugel, Tussenriemer
7 te Roosendaal en Stepvelden 12 te Roosendaal
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 Brzoinspectie.
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 en 14 juli 2021 onaangekondigd en 14 en 15 september 2021 periodiek controleerden
inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de
veiligheidsregio het bedrijf Imperial Chemical Logistics B.V (verder te noemen Imperial). Het betrof
hier de Brzo-locaties Ekkersrijt in Son en Tussenriemer en Stepvelden in Roosendaal. De resultaten
zijn in kaart gebracht en op 30 september 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Imperial?
Imperial is een inrichting voor de op- en overslag van verpakte ADR en niet-ADR geclassificeerde
stoffen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Imperial de volgende onderdelen:
- De opvolging van de actiepunten uit de vorige Brzo inspecties;
- De organisatie en het personeel;
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen;
- De controle op de exploitatie;
- Milieurisico Analyse
Resultaten
Wat was op orde?
- De actiepunten uit de Brzo inspectie 2020 zijn voldoende opgevolgd;
- Het personeelsbeleid is duidelijk vastgelegd;
- De functie- en opleidingseisen voor de medewerkers zijn passend en duidelijk vastgelegd;
- Opleidingen en trainingen worden tijdig gevolgd;
- Nieuwe medewerkers worden op een juiste manier geïnstrueerd over de risico's, werkinstructies en
gedragsvoorschriften;
- Medewerkers worden gecontroleerd en beoordeeld op het functioneren;
- De procedures zijn geschikt voor het beoordelen van de risico's;
- Een veiligheidsstudie is volgens de procedure uitgevoerd;
- Good housekeeping is redelijk op orde;
- Voldoende maatregelen zijn getroffen om een onvoorziene lozing te voorkomen;
- Rioolafsluiters worden periodiek gecontroleerd op gangbaarheid;

- De procedure voor de uitvoering van hoog risicowerkzaamheden is geschikt voor de uitvoering van
deze werkzaamheden;
- De werkvergunningsformulieren zijn goed opgezet en worden gebruikt zoals beschreven in de
procedure;
- De brandmeld- en/of -blusinstallatie wordt tijdig onderhouden en geïnspecteerd.
Wat waren de verbeterpunten?
- Relevante documenten worden niet altijd aantoonbaar door de medewerkers gelezen;
- Niet alle medewerkers zijn voldoende op de hoogte van relevante werkinstructies en de risico's van
de werkzaamheden;
- Nog niet is aangegeven op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan de generieke
aanbevelingen uit de veiligheidsstudie;
- Niet alle vaten die op hoogte in de stellingen worden gezet zijn tegen vallen beschermd;
- Niet alle afstroomroutes zijn beschreven in het veiligheidsrapport;
- Lekdichtheidstesten van rioolafsluiters worden niet uitgevoerd;
- Pallets worden boven de maximaal toegestane opslaghoogte in de stellingen geplaatst;
- De opvolging van incidenten is niet altijd voldoende;
- Beschadigingen aan verpakkingen en valbeveiliging wordt niet altijd gesignaleerd;
- De geldigheid van de werkvergunning is niet beschreven;
- De procedure voor de uitvoering van het onderhoud sluit niet aan bij de huidige werkwijze;
- Niet alle installaties die geïnspecteerd moeten worden zijn beschreven in de procedure;
- Niet alle vluchtmaskers zijn tijdig gekeurd;
- In twee hallen vindt, in afwijking van het PvE, opslag van brandbaar materiaal plaats waarin een
kernbrand op kan treden.

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

