Samenvatting Brzo-inspectierapport Indaver Gevaarlijk Afval B.V.
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 maandag 18 en dinsdag 19 mei 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Indaver
Gevaarlijk Afval (nader te noemen IGA) te Hoek. 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 28 mei 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 IGA?
IGA is een bedrijf dat (gevaarlijke) afvalstoffen van andere bedrijven ontvangt, tijdelijk opslaat en
verwerkt. Daarnaast reinigt IGA opslagtanks van tankauto’s en spoorwegwagons. IGA beschikt over
een eigen waterzuiveringsinstallatie.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij IGA de volgende onderdelen:
• Het identificeren van de gevaren en beheersen van de risico’s;
• Beheersing van de uitvoering m.b.t. Veiligwerkvergunningen en het onderhoudsmanagement;
• Beheersen van noodsituaties m.b.t. de bluswatercapaciteit en –opvang;
• Het toezicht op de prestaties m.b.t. het melden, onderzoeken en afhandelen van incidenten;
• Het uitvoeren van interne audits;
• Het beoordelen van de risico van een onvoorziene lozing en de maatregelen om dit te voorkomen;
• Het opvolgen van acties die voortvloeien uit interne audits, incidenten en de vorige BRZOinspectie.
Resultaten
Wat was op orde
• De orde en netheid op het bedrijfsterrein;
• De methodiek voor het uitvoeren van de interne audits;
• Het melden en afhandelen van incidenten (leermomenten);
• Het omgaan met (gevaarlijke) afvalstoffen in relatie tot de acceptatie, bemonstering en het dragen
van persoonlijke beschermingsmiddelen;
• Er is bij calamiteiten voldoende bluswater en opvangcapaciteit voor vervuild bluswater
beschikbaar;
• De procedure en programma voor het uitvoeren van het onderhoud.

Verbeterpunten (geen overtredingen)
• De Veiligheidssignalering van locaties met een mogelijke explosieve atmosfeer moet verbeterd
worden;
• Borging dat de afvoergoten bij het opslagdepot van (gevaarlijke) afvalstoffen vrij zijn van
gevaarlijke stoffen en dat de opvangcapaciteit voldoende is;
• Het overzicht en het uitgeven van Veiligwerkvergunningen;
• Het in de praktijk onderhouden van apparatuur wijkt af van de beschreven procedure;
• Het schuimblus systeem boven de stortputten dienen planmatig te worden getest en visueel te
worden geïnspecteerd.
Eindoordeel
Overtredingen
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de BRZO overtredingen. Er zijn drie
categorieën die de ernst van de BRZO 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 overtredingen in deze categorie.
Overtredingen in categorie 2
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.
Er zijn dus geen overtredingen van het BRZO geconstateerd tijdens deze inspectie. Wel heeft het
inspectieteam twee overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwetgeving geconstateerd:
- Het ontbreken van een lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen;
- Het onvoldoende voorkómen van valgevaar op twee locaties.
Standaard conclusie
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 verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die ook
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.

