
 

 

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Dekker Tankopslag B.V. te 
Ouderkerk aan den IJssel 
 
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 17, 18 februari en 13 maart  2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Dekker Tankopslag B.V. te 
Ouderkerk aan den IJssel. 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 18 februari 2015 en 13 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 Dekker Tankopslag B.V.? 
Dekker Tankopslag B.V. slaat verschillende producten op in tanks en vaten en vult verschillende stoffen af in 
vaten of IBC's vanuit tankauto’s. 
  
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Dekker Tankopslag B.V. de volgende onderdelen:  
 
• Wat is het beleid van Dekker Tankopslag B.V. t.o.v. alle gevaren en risico's in het bedrijf? 
• Hoe is geborgd dat de werknemers van Dekker Tankopslag B.V. de juiste trainingen krijgen? 
• Beschikt Dekker Tankopslag B.V. over voldoende bluswateropvangcapaciteit? 
• Zijn bij de scenario's de juiste maatregelen getroffen en zijn deze beschikbaar? 
•            Is er een noodplan aanwezig met de juiste informatie voor hulpdiensten? 
•            Is er een stoffenlijst aanwezig om een calamiteit zo efficiënt mogelijk te kunnen oplossen? 
  
Resultaten 
 
Wat is op orde? 
 

• Dekker Tankopslag B.V beschikt over een systeem waarin wordt geborgd dat de juiste werknemers 
de juiste opleidingen gevolgd hebben.  

• Dekker Tankopslag B.V. heeft een beleidsdocument, gericht op risico's en gevaren. 
   
Verbeterpunten (geen overtreding) 
 
 

• Bij calamiteiten bij Dekker tankopslag B.V. moeten externe hulpdiensten snel kunnen beschikken 
over een overzicht van de aanwezige stoffen op het terrein. De stoffenlijst van Dekker Tankopslag 
B.V. voldoet aan de wettelijke eisen. De lijst is alleen niet direct beschikbaar buiten kantooruren.  

• Dekker Tankopslag B.V. moet de opleidingsmatrix opnemen in procedure personeel & organisatie. 
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• Dekker tankopslag B.V. moet functioneringsgesprekken gaan uitvoeren. 

• In taak-functieomschrijvingen van de werknemers van de tankenparken bij  Dekker Tankopslag B.V. 
moet worden opgenomen dat zij werken in besloten ruimten en werken met stikstof. 

• Dekker Tankopslag B.V. moet de veiligheidsstudie herzien en verifiëren of de scenario's nog 
aangevuld moeten worden. 

• Dekker Tankopslag B.V. moet de stickers die aangeven of een tank stikstof bevat, vernieuwen. 
 
Overtredingen  
 

• De aard en omvang van de risico's bij Dekker tankopslag B.V. zijn niet beschreven. 

• Het noodplan van Dekker Tankopslag B.V. beschrijft niet alle gegevens. 

• Dekker tankopslag B.V. heeft maatregelen benoemd die onvoldoende of niet ingrijpen bij eventuele 
gevaren om die te verminderen in de scenario's. 

• Dekker Tankopslag B.V. moet geen gasbrander gebruiken, of wel gebruiken maar dan volgens een 
bepaalde procedure werken bij gestold product in de leidingen van het tankenpark. 

• Dekker Tankopslag B.V. moet dubbele afsluiters gebruiken op de stikstofleiding. 

• Dekker Tankopslag B.V. moet alle bouten, moeren en knevels monteren volgens ontwerp van de 
tanken. 

• Dekker Tankopslag B.V. dient gevaarlijke stoffen met de gevaaraanduiding ADR-klasse 3 
(brandgevaarlijk) en ADR-klasse 5.1( brandbevorderend) te scheiden in een opslagvoorziening. 
 

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. 
 
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld: 
 
Overtredingen in categorie 1 
Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.  
 
Overtredingen in categorie 2 
 
Het inspectieteam constateerde één overtreding in deze categorie. De overtreding betrof het beschrijven van 
aard en omvang van risico's in het beleidsdocument 
 
Overtredingen in categorie 3 
Het inspectieteam constateerde zeven overtredingen in deze categorie. De overtredingen betroffen het 
benoemen van maatregelen die onvoldoende of niet ingrijpen bij eventuele risico's in de scenario's; geen 
dubbele afsluiten leidingen; noodplan voldoet niet aan eisen; gebruik gasbrander; scheiding gevaarlijke 
stoffen; bouten en moeren bevestigen volgens ontwerp installatie. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs acht overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs constateerden ook 
verbeterpunten. Daarvan 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.  


