Samenvatting Brzo inspectie Brenntag Nederland B.V. te Botlek
Rotterdam
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 milieu-eisen 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 9, 10 en 13 maart 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Brenntag Nederland B.V. 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 17 maart 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 een bedrijf is Brenntag Nederland B.V.?
Brenntag Nederland B.V. op de locatie Botlek Rotterdam is een bedrijf dat voornamelijk brandbare
stoffen op- en overslaat. Daarnaast wordt er afgevuld van groot- naar kleinverpakking.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Brenntag Nederland B.V. de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•

de risico's voor het oppervlaktewater (MRA of milieurisicoanalyse);
de bedrijfscultuur ten aanzien van veiligheid;
de rapportage voor de berekening van de risico’s voor de omgeving (QRA);
‘Controles’ van het Veiligheidsbeheerssysteem van het bedrijf (audits);
de uitvoering van veiligheidsmaatregelen in het algemeen;
‘Personeel en organisatie’ als onderdeel van het Veiligheidsbeheerssysteem van het bedrijf;
het document waarin het beleid is omschreven voor het voorkomen van zware ongevallen
(PBZO-document).

Resultaten
Wat was op orde?
• De locatie maakte een ordentelijke indruk op het inspectieteam. Er was duidelijk aandacht
voor good housekeeping.
• De risico's voor het oppervlaktewater zijn voldoende ondervangen. Het is daardoor niet
waarschijnlijk dat er gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen.
• Brenntag heeft een programma dat aandacht heeft voor de veiligheidscultuur binnen het
bedrijf.
• Er is aandacht voor het voldoende opleiden van personeel voor het uitvoeren van
werkzaamheden met gevaarlijke stoffen.

•
•
•

Er is aandacht voor het voldoende opleiden/trainen van medewerkers voor de noodorganisatie
bij incidenten.
Het systeem voor het uitvoeren van audits zorgt dat het veiligheidsbeheerssysteem voldoende
op functioneren wordt beoordeeld.
Het PBZO-document geeft voldoende houvast om het veiligheidsbeheersysteem vorm te
geven en beschrijft op hoofdlijnen in voldoende mate de risico's van de locatie.

Verbeterpunten
• Sommige uitgangspunten van de QRA komen niet overeen met de praktijk. Brenntag zal een
nieuwe berekening maken.
• De MRA moet op kleine punten worden aangepast.
• De benodigde brandwerendheid van de expeditieruimte moet onderzocht worden.
• Het beoordelen of doelstellingen worden gehaald moet beter worden vastgelegd (monitoren
van KPI's).
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 in categorie 3
Het inspectieteam constateerde vier overtredingen in deze categorie.
•
•
•
•

de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van de opslagvoorzieningen voor
gevaarlijke stoffen was op sommige punten niet op orde;
in de opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen waren apparaten en machines aanwezig,
wat niet vergund is;
op transportleidingen voor gevaarlijke stoffen was niet duidelijk aangegeven welke stof
met welke eigenschappen er door de leiding wordt getransporteerd;
op de losplaatsen voor overslag van gevaarlijke stoffen naar tanks dient aangegeven te
worden wat de netto inhoud van de tank is.

Eindoordeel
Bij Brenntag Nederland BV locatie Botlek Rotterdam zijn vier overtredingen aangetroffen. Het bedrijf
moet deze binnen de nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs constateerden ook
verbeterpunten, hiervan verwachten ze dat het bedrijf 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 overtredingen te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding,
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

