Samenvatting Brzo-inspectie bij Calpam SMD Handel en Distributie B.V.
gevestigd op Handelskade 3, 4205 AC Gorinchem
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de
inspecties, 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 om 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 16 februari 2016 controleerden inspecteurs van de veiligheidsregio, Inspectie SZW en
het bevoegd gezag Wabo] het bedrijf Calpam SMD Handel en Distributie B.V. verder te
noemen Calpam SMD. De resultaten zijn in kaart gebracht en bekend gemaakt aan het
bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Calpam SMD?
Calpam SMD is een bedrijf dat dieselolie opslaat in bovengrondse tanks en petroleum in
ondergrondse tanks, gecombineerd met een tankstation.
Wat controleerden de inspecteurs?
Calpam SMD heeft het gevoerde beleid om zware ongevallen te voorkomen vastgelegd in
een document. Dit document wordt PBZO-document genoemd (PBZO = Preventiebeleid
zware ongevallen). Calpam SMD voert dit beleid uit met behulp van een daartoe opgezette
organisatie, en het zogenoemde veiligheidsbeheerssysteem (VBS).
De inspecteurs controleerden tijdens de inspectie onder meer de volgende onderdelen van
dit organisatiesysteem:
•
Het PBZO-document.
•
De controle op de exploitatie.
•
De planning voor noodsituaties.
Resultaten
Wat was op orde
•
Het PBZO-document is actueel en passend voor het bedrijf.
•
Er vinden periodiek inspecties aan leidingwerk en opslagtanks plaats. Hierbij wordt
de vooraf opgestelde planning gevolgd. De uit deze inspecties voortvloeiende acties
worden uitgevoerd.
•
De in de inspectierapporten van BRZO-inspecties opgenomen actiepunten worden
door het bedrijf opgevolgd.
•
Er is een actueel Bedrijfsnoodplan binnen het bedrijf aanwezig.

•
•
•

De bedrijfshulpverleners hebben een passende opleiding gevolgd; volgens planning
wordt een herhalingsopleiding gevolgd.
De in het Bedrijfsnoodplan benoemde taken voor de bedrijfshulpverleners zijn
passend bij de beperkte omvang van het bedrijf.
Het bedrijf geeft jaarlijks in de directiebeoordeling het functioneren van het VBS weer.

Wat waren de verbeterpunten (geen overtredingen)
•
In het PBZO-document worden enkele begrippen genoemd, die inmiddels verouderd
zijn.
•
Uit de inspectierapporten van de periodieke inspecties van leidingwerk en
opslagtanks volgen te nemen acties. De afhandeling van die acties wordt door het
bedrijf niet altijd eenduidig opgevolgd en vastgelegd.
•
Uit de inspectierapporten van de periodieke inspecties van leidingwerk en
opslagtanks wordt niet altijd duidelijk wat de prioriteit is van te nemen acties.
•
Het bedrijf dient meer aandacht te besteden aan het actueel maken van
schematische tekeningen van het leidingwerk met bijbehorende apparatuur.
•
Er is geen goede recente planning voor het oefenen van het Bedrijfsnoodplan of
onderdelen ervan.
•
Periodiek wordt het bluswaternet gecontroleerd. Hiervan wordt niets vastgelegd. Ook
ligt niet vast welke medewerkers bij de test aanwezig zijn.
•
De conclusies in de directiebeoordeling kunnen duidelijker en krachtiger
geformuleerd worden
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 twee overtredingen in categorie 3:
1.
Het onvoldoende aanbrengen van veiligheids- en gezondheidssignalering op of bij de
tanks voor de opslag van dieselolie en gasolie. Dit geldt met name voor de
gevaaraanduiding van de aanwezige producten.
2.
Sinds 2012 hebben er geen oefeningen van het Bedrijfsnoodplan plaatsgevonden.
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+.

