Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Univar Zwijndrecht N.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 Brzoinspectie.
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 8, 9 en 13 september 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Univar Zwijndrecht N.V. (verder te noemen
Univar). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 september 2016 bekend gemaakt aan het
bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Univar?
Univar is een distributeur van chemicaliën en heeft daartoe opslag, ompak- en verlaad faciliteiten voor
gevaarlijke stoffen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Univar de volgende onderdelen:
- De Milieurisico analyse (MRA): beoordelen of de rapportage die het risico voor het oppervlaktewater
juist beschreven en ingevoerd is;
- De organisatie en het personeel: opleidingen en trainingen van medewerkers die een rol vervullen in
het veiligheidbeheerssysteem;
- Controle op de exploitatie: beoordelen of het onderhoud aan de blusvoorzieningen en de in de MRA
genoemde voorzieningen goed is ingevoerd. Ook is gekeken naar de werkvergunningen, om te
beoordelen of werkzaamheden onder veilige omstandigheden worden uitgevoerd;
- Controle en analyse: beoordelen of de audits op het veiligheidbeheerssysteem op juiste wijze
worden uitgevoerd. Ook is gekeken naar de jaarlijkse beoordeling van het veiligheidbeheerssysteem
door de directie van Univar.
-De wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen: er is bekeken of Univar op beheerste wijze
wijzigingen doorvoert aan installaties of organisatie;
- Bedrijfsbrandweer aanwijzing: de inzet scenario's voor de bedrijfsbrandweer zijn beoordeeld op
implementatie.
Resultaten
Wat was op orde?
Het systeem van werkvergunningen is gecontroleerd. Gebleken is dat er een systeem aanwezig is dat
passend is voor de onderhoudswerkzaamheden bij Univar.
Het onderhoudsmanagementsysteem is gecontroleerd op haar werking. Dit is een werkend en
passend systeem voor Univar.
De uitgevoerde interne audits en de beoordeling van het VBS (veiligheidsbeheersysteem) door de

directie was op orde. De audits worden op een wijze uitgevoerd waardoor eventuele verbeterpunten in
het VBS tijdig worden gesignaleerd. De verbeterpunten worden ook doorgevoerd. De
directiebeoordeling van het VBS biedt voldoende handvatten voor de directie om een uitspraak te
doen over de werking van het VBS.
Er zijn in het VBS maatregelen genomen om wijzigingen in installaties niet in gebruik te nemen
voordat de installatie daadwerkelijk is opgeleverd. Wijzigingen worden op een gestructureerde wijze
doorgevoerd.
Een bedrijfsbrandweer scenario is beoordeeld. De beschreven maatregelen zoals genoemd in het
bedrijfsbrandweer scenario zijn aanwezig. Het bedrijfsbrandweer personeel is voldoende op de hoogte
van de te nemen maatregelen.
Wat waren de verbeterpunten?
De MRA behoeft de nodige aanpassingen. De MRA maakt onderdeel uit van het veiligheidsrapport.
Univar is momenteel bezig met een herziening van het veiligheidsrapport. Een herzien MRA zal hierin
meegenomen worden.
Voor het (tijdig) onderkennen en organiseren van opleidingen en trainingen is een nieuw
softwarepakket in gebruik genomen. Het systeem is recent in gebruik genomen en daardoor is het nog
niet volledig gevuld. Univar zal de nog ontbrekende opleidingen en trainingen moeten invoeren in het
softwarepakket. Daarnaast moet beleid geformuleerd worden welke consequenties het niet tijdig
volgen van de vereiste opleidingen en trainingen heeft.
In het bedrijfsbrandweerrapport is het scenario "verlading van IBC's naar een tankwagen" niet
beschreven. Momenteel wordt het bedrijfsbrandweerrapport herzien. Dit scenario zal daarin
meegenomen moeten worden.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

