
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Den Hartog B.V. te De Haven 
2, Groot Ammers 
 
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 20 mei 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Den Hartog B.V. (verder te noemen Den Hartog). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 20 mei 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Den Hartog? 
Den Hartog heeft een vergunning voor een groothandel in aardolieproducten. Op het tankpark staat een 
aantal opslagtanks en er vindt scheepsverlading en tankwagenbelading plaats. 
 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan is 
de Brzo-inspectie grotendeels op afstand uitgevoerd en is de inspectie ter plaatse beperkt gebleven. 
Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast: 

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Den Hartog toegezonden 
documentatie. 

- De algemene rondgang door het bedrijf is beperkt gebleven tot één dagdeel. 
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen. 

 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Den Hartog de volgende onderdelen: 

- Actiepunten vorige Brzo-inspectie(2020) 
- Juistheid Kwantitatieve Risico analyse(QRA) 
- Veilige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden 
- Veilige uitvoering van de operationele werkzaamheden 
- Personeel en organisatie van de bedrijfsnoodorganisatie 
- Identificatie van wijzigingen 
- Oefenen voor noodsituaties 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- De uitgangspunten van de QRA 
- Uitvoeren van laden en lossen 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
Den Hartog dient: 
- Een inventarisatie op te stellen over de EX-markeringen in de ATEX-zones en de verweerde 

markeringen in de zones te herstellen. 
- De bluswaterleidingen die op de locatie Lekhaven aanwezig zijn te voorzien van deugdelijke 

bestickering. 
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- Zich bij het opstellen van een werkplan, te houden aan de werkwijze die beschreven staat in de 
procedure ‘Werkvergunningen’.  

- Bij het opstellen van een Taak Risico Analyse alle gevaren en risico's te benoemen die bij de 
werkzaamheden kunnen voorkomen.  

- Een opleidingsplan vast te stellen waarin de aangeboden opleidingen aan de bedrijfsnoodorganisatie 
worden verantwoordt.  

- Op een structurele wijze te bepalen wat het opleidingsniveau van elke functie in de 
bedrijfsnoodorganisatie is. 

- Een meerjaren oefenplan op te stellen, waarin in ieder geval de scenario's tankputbrandbestrijding en 
productuitstroom zijn meegenomen.  

- In het meerjaren oefenplan ervoor te zorgen dat de bedrijfsnoodorganisatie regelmatig met alle 
geïdentificeerde scenario's oefent.  

- Duidelijke evaluatieverslagen van oefeningen op te stellen met een aanwezigheidsregistratie, positieve 
punten en leerpunten.  

- De evaluatieverslagen actief te delen in de eigen organisatie om de leerpunten binnen de gehele 
organisatie kenbaar te maken. 

- De waakvlamovereenkomst zo spoedig mogelijk af te sluiten en deze ter bevestiging op te sturen naar 
het bevoegd gezag. Uiterlijk 1 augustus 2021.  

- Actiepunten zo spoedig mogelijk op te pakken conform het Preventie Beleid Zware Ongevallen en Brzo-
2015. 

- Den Hartog dient bij wijzigingen de procedure op een juiste manier te doorlopen;  
- De complete wijzing van Tank 13 om deze geschikt te maken voor scheepsbelading direct te starten en 

conform de procedure juist uit te voeren. 
- Te zorgen voor een juist meetrapport van de niveaumeters, niveaumeldingen en overvulbeveiliging. 
- In de eerstvolgende QRA de verlading van ethanol aan te passen. 
- In de rekenfile en eerstvolgende QRA de correcte inhoud van tank 10 te gebruiken. 
 
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 2: 
- Voor het uitvoeren van gasmetingen is geen meetplan en medewerkers zijn niet aantoonbaar 

geïnstrueerd. 
- Op de stijger ontbreekt de verplichting tot het dragen van een reddingsvest en de afzetting is niet 

voldoende deugdelijk. 
 
Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3: 
- Tagnummers op onderdelen van de installatie ontbreken. 
- Geen werkvergunning en/of de werkvergunning is niet volledig ingevuld. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie bleek dat het bedrijf de risico’s onvoldoende beheerst. Het bedrijf voldoet niet aan de 
eisen, wat leidt tot vier overtredingen. Het bedrijf moet direct actie ondernemen om de risico's te beheersen 
en de veiligheid te borgen. Er zijn ook overtredingen vastgesteld, die het bedrijf binnen de gestelde of nog te 
stellen termijn moet verhelpen. 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+. 

 


