Samenvatting Brzo inspectierapport bij Vollenhoven Olie te Tilburg
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 milieueisen 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 4 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Vollenhoven Olie in Tilburg. 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. Op 13 november 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 Vollenhoven Olie?
Vollenhoven Olie is een bedrijf in de smeerolie- en brandstoffen branche. Op de locatie Tilburg is een op- en
overslag terminal voor benzine, diesel en aanverwante blends.
Om het depot aan te passen aan de laatste stand van veiligheid en milieu, worden door het bedrijf in de komende
periode een aantal belangrijke veiligheids- en milieumaatregelen gerealiseerd. De risico's van zware ongevallen
zijn voor de huidige situatie tot een acceptabel niveau teruggebracht doordat het bedrijf zijn activiteiten tijdelijk
heeft beperkt. Er wordt geen benzine meer gelost, geladen of opgeslagen. Het bevoegd gezag heeft met deze
tijdelijke situatie ingestemd.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Vollenhoven Olie de volgende onderdelen:
 het gevoerde preventiebeleid zware ongevallen;
 de wijze waarop het bedrijf omgaat met wijzigingen;
 de opvolging van acties uit de inspectie 2014.
Daarnaast is er door de inspecteurs een rondgang op het bedrijf gemaakt voor een algemene indruk en verificatie
van maatregelen die het bedrijf genomen heeft om ongevallen te voorkomen en te beheersen.
Resultaten
Wat is op orde?
 Vollenhoven Olie heeft tijdens de inspectie aangetoond dat de actiepunten naar aanleiding van de inspectie
2014 voldoende zijn opgepakt;
 Er is een duidelijke visie ten aanzien van de beheersing van zware ongevallen. Dit is ook vastgelegd in een
helder beleidsdocument;
 Het beleid is in begrijpelijke taal gecommuniceerd met de medewerkers.
 Het bedrijf heeft een procedure, op welke wijze gehandeld wordt bij wijzigingen. Deze procedure wordt op een
juiste wijze gevolgd.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
 In het operationeel BHV plan enkele aanpassingen doorvoeren voornamelijk op het vlak van de externe
medewerkers;
 Het (terrein) reglement laden van tankauto's leesbaarder en toegankelijker maken de chauffeurs.



Aantoonbaar borgen dat de chauffeurs over de juiste papieren beschikken en ook dat de (uitrusting van de)
tankauto voldoet.

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.

Overtredingen
Er is bij Vollenhoven Olie 1 overtreding aangetroffen.
Functioneren veiligheidsbeheerssysteem / beheersing van wijzigingen
De uitvoering van wijziging is onvoldoende geborgd door het ontbreken van een 'goedkeuring: gereed voor gebruik'
door de directie. Hierdoor is onvoldoende geborgd dat de risico's door deze wijziging voldoende zijn beoordeeld en
beheerst. Verder is de eindverantwoordelijkheid van de directie niet in de procedure 'handelen bij wijzigingen'
weergegeven.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding 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 overtreding te verhelpen. Dat
doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs
vervolgacties tot de overtreding is verholpen.

