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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Univar Solutions Netherlands 
B.V. te Noordweg 3, Zwijndrecht  
  

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij 

Brzobedrijven, 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 22 juli, 8 en 9 september 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo 

en de veiligheidsregio het bedrijf Univar Solutions Netherlands B.V. (verder te noemen Univar). De 

resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 september 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.  

  

Wat voor een bedrijf is Univar?  

Distributeur van chemicaliën.  

  

Wat controleerden de inspecteurs?  

De inspecteurs controleerden bij Univar de volgende onderdelen:  

- De procedures en instructies voor de veilige werking van de bedrijfsvoering als onderdeel van de 

controle op de exploitatie  

- De planning voor noodsituaties  

- Het onderzoek van zware ongevallen  

- Domino-effecten  

  

Resultaten  

  

Wat was op orde?  

- Er is sprake van good-housekeeping.  

- De gecontroleerde brandkranen en handblussers zijn voorzien van een keuringssticker welke 

aangeeft dat de gestelde onderhoudstermijn niet is overschreden.  

- Uit het interview blijkt dat de aanwezige operator  op de hoogte is van de te ondernemen stappen  

om de installatie in geval van een calamiteit veilig te stellen en van de locaties van 

verzamelplaatsen.  

  

Wat waren de verbeterpunten?  

- Univar moet de niet Brzo-buurbedrijven informeren over mogelijke domino-effecten.   

- In de activiteitenlijst moet de registratie incidenten worden opgenomen.   

- Bij noodsituaties zorg dragen dat alle informatie van installaties, processen en apparatuur direct 

beschikbaar is.  

- In het noodplan een alternatieve verzamelplaats voor werkplaats bij de Technische Dienst opnemen.  

- In het noodplan beschrijven hoe wordt voorzien in een back-up plan indien er geen 

internetverbindingen beschikbaar zijn.   
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- Univar moet het incidentenformulier aanpassen en incidenten duidelijk te klasseren, zodat een 

duidelijk overzicht van de incidenten en een analyse kan plaatsvinden.   

- Univar moet zorgen dat het incidentenformulier aansluit bij de procedure.  

- Telefoonnummer call out opnemen in de contactgegevens van het Centraal Registratie Punt 

Gevaarlijke Stoffen.   

- De gevaarsaanduidingen van Propionzuur bij opslagtank T119 verwijderen.  

- Bij de losplaats voor de azijnzuurtanks de noodstoppen en brandmeldknop voorzien van duidelijk 

zichtbare aanduidingen.   

- Voorzien in de controle en registratie van alle flensverbindingen en pas deze aan indien nodig aan.  

- Borg dat de laad- en losslangen na gebruik op juiste wijze worden opgeborgen.  

- Voorzie in een tijdige opvolging van actiepunten en benodigde prioritering hiervan.  

  

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 vier overtredingen in categorie 3:  

- Univar heeft onvoldoende voorzien in het vaststellen en toepassen van procedures en instructies 

voor veilige werking ook met betrekking tot het onderhoud, van de installatie, de processen en de 

apparatuur.   

- Univar heeft de procedure voor het onderzoeken van incidenten op onderdelen onvolledig 

aangenomen c.q. past deze onjuist toe. Univar voert geen adequaat ongevalsonderzoek uit.  

- Univar heeft onvoldoende voorzien in het vaststellen van een procedure om door een systematische 

analyse de voorzienbare noodsituaties te onderkennen en de noodsituaties onvoldoende uitgewerkt 

in het bedrijfsnoodplan.   

- Univar heeft onvoldoende geborgd dat bij calamiteiten een volledige actuele stoffenlijst direct 

beschikbaar is voor de hulpverleningsdiensten.   

  

Eindoordeel  

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier 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+.  

  


