Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Imperial Chemical Logistics B.V., locatie Ekkersrijt Son 7604 te Son en Breugel en de locaties Tussenriemer 7 en
Stepvelden 12 te Roosendaal
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 11 en 14 juni 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf
Imperial Chemical Logistics B.V. Dit vond plaats op 3 Brzo-locaties, Ekkersrijt Son, Tussenriemer Roosendaal en
Stepvelden Roosendaal (verder te noemen Imperial). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 juni 2018
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Imperial?
Op- en overslag van chemicaliën in de vestigingen Son, Tussenriemer Roosendaal en Stepvelden Roosendaal.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Imperial de volgende onderdelen:
- De opvolging van acties uit de rapportage van de Brzo inspectie in september 2017;
- De opvolging van acties uit de rapportages van de onaangekondigde inspecties in november en december 2017;
- Het personeel en de organisatie: op welke wijze heeft Imperial geborgd dat het eigen personeel, uitzendkrachten
en contractors de juiste trainingen en opleidingen hebben gevolgd en dat deze op tijd worden herhaald;
- De controle op de bedrijfsvoering: op welke wijze heeft Imperial geborgd dat de werkzaamheden binnen het
warehouse zo veilig mogelijk worden uitgevoerd;
- Scenario's: Op welke wijze zijn de risico's bij Imperial in beeld gebracht en welke technische en organisatorische
maatregelen zijn getroffen.
Resultaten
Wat was op orde?
- De actiepunten uit de rapportage van de Brzo inspectie van september 2017 zijn navolgbaar opgepakt en deels
opgelost of nog in uitvoering om te worden opgelost.
Personeel en organisatie
- Het organogram van het bedrijf is actueel.
- Het personeelsbeleid is op een duidelijke wijze vastgelegd en gecommuniceerd.
- De organisatiestructuur van de veiligheidsorganisatie is duidelijk beschreven.
- Er is duidelijk vastgelegd hoe intern wordt gecommuniceerd.
- Het veiligheidsoverleg vindt op een duidelijke wijze plaats.
De controle op de bedrijfsvoering
- Good housekeeping vestiging Son is duidelijk verbeterd.
- Good housekeeping vestigingen Roosendaal is van een goed niveau.
- Nooduitgangen zijn goed bruikbaar.
- Blusmiddelen zijn tijdig gecontroleerd en direct inzetbaar.
- Bluspompen zijn goed onderhouden.
- Stoffenscheiding wordt in voldoende mate uitgevoerd.

Scenario´s:
- De selectie van installatiescenario's is in voldoende mate beschreven en uitgevoerd.
Wat waren de verbeterpunten?
Personeel en organisatie:
- De actualiteit van sommige documenten, zoals de lijst met verloopdata voor keuringen en certificaten, moet
verbeterd worden.
- In het Bedrijfsnoodplan van Son is geen minimale bezetting van de BHV-organisatie weergegeven.
- Van de interne training “werken op hoogte” is geen documentatie aanwezig en wordt niet vastgelegd wie deze
training heeft gevolgd
- De verplichte opleidingen zoals beschreven in de functieprofielen komen niet geheel overeen met de
opleidingsmatrix.
- Het voor kan komen dat niet alle verplichte opleidingen zijn gevolgd, maar dat dit vanuit de workflow niet bekend
is bij personeelszaken.
- Voor uitzendkrachten wordt niet periodiek gekeken of zij werken conform de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden.
- Van enkele overleggen worden de resultaten niet gedeeld met andere vestigingen of betrokkenen. Dit geldt oa.
voor shopfloor management en het bedrijfshulpverleningsoverleg.
De controle op de bedrijfsvoering:
- De beschrijving van de opvolging van meldingen dat de gebruiksduur van verpakkingen wordt overschreden,
ontbreekt.
- In enkele (inrij)stellingen zijn de etiketten van IBC's niet goed zichtbaar vanuit het gangpad.
- De kleppenopstellingruimte moet niet als opslagruimte worden gebruikt.
- Er moet meer aandacht zijn voor het gebruik ven juiste draagbare meetapparatuur.
- Het aanwezige type blusschuim is niet geschikt voor het blussen van alle soorten stoffen. Geborgd moet worden
dat er geen stoffen aanwezig zijn die niet geblust kunnen worden met dit schuim, totdat het schuim vervangen is
door een ander type.
Scenario´s:
- Er moet inzichtelijk worden gemaakt hoe de risico/inschatting is bepaald.
- Niet alle scenario's met basisoorzaken die op alle vestigingen voor kunnen komen zijn uitgewerkt voor de
vestigingen.
- Niet alle maatregelen zijn eenduidig beschreven of verwijzen naar de juiste procedure.
Geconstateerde 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.
Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:
- Aanwezigheid van ADR goederen in kunststof verpakkingen waarvan de gebruiksduur ruimschoots is
overschreden.
- Onvoldoende opvolging geven aan het constateren van lek geraakte verpakkingen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de
gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en
verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding
binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze
volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website
van BRZO+.

