Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vabix Holding bv te
Driemanssteeweg 560, Rotterdam
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 6 en 7 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Vabix Holding bv (verder te noemen Vabix). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Vabix?
Vabix is een op- en overslag bedrijf van koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen waaronder
bestrijdingsmiddelen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Vabix de volgende onderdelen:
- Organisatie en personeel
- Wijze waarop wijzigingen binnen het bedrijf worden doorgevoerd (Management of Change, MOC)
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- De Kwantitatieve Risico Analyse (QRA)
- De planning van noodsituaties
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- De Milieu Risico Analyse (MRA)
- Rampbestrijding
- Maatregelen algemeen.
Resultaten
Wat was op orde?
Organisatie en personeel
De organisatiestructuur ligt vast en is inzichtelijk voor het personeel. De taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden liggen vast in de diverse functiebeschrijvingen.Deze functiebeschrijvingen zijn
onderdeel van het persoonlijke personeelsdossier.Er vind op diverse gebieden communicatie plaats. Dit
wordt vastgelegd in diverse verslagen/notulen.
Rampbestrijding
Vabix heeft voldoende maatregelen getroffen om in geval van een ramp te kunnen optreden. Dit betreft de
infrastructuur, de interne en externe informatievoorziening en de veiligheidsvoorzieningen.
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De QRA is onderdeel van het Veiligheidsrapport en een hulpmiddel om de risico’s van het gebruiken, vervoeren en
opslaan van gevaarlijke stoffen inzichtelijk te maken.
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De MRA is ook onderdeel van het Veiligheidsrapport en richt zich specifiek op de milieueffecten van ongewenste
lozingen van waterbezwaarlijke stoffen op het oppervlaktewater

Scenario’s:
Vabix geeft in de beschrijving van de mogelijke scenario’s aan welke preventieve en repressieve
maatregelen zij heeft om scenario’s te voorkomen en te bestrijden. De genoemde maatregelen zijn
voldoende aanwezig en onderhouden. Het noodplan is functioneel maar dient op detail aangepast te
worden.
Wat waren de verbeterpunten?
- MOC:
Ter verbetering van de navolgbaarheid van de MOC dient Vabix bij het uitvoeren van een eerst
volgende MOC de documenten van de achterliggende risico inventarisatie én de uitgebreide
uitwerking van het MOC formulier in 1 set samenvoegen.
- QRA:
Vabix heeft niet aantoonbaar geborgd dat te allen tijde wordt gewerkt binnen de risicocontouren van
de bij de vigerende vergunning (aanvraag) ingediende QRA.
Omdat tijdens de inspectie niet is vastgesteld dat de vergunde risicocontour ook daadwerkelijk werd
overschreden, wordt deze afwijking (vooralsnog) niet aangemerkt als een Brzo overtreding. Met
Vabix is afgesproken dat de borging op het werken binnen de vergunde risicocontour wordt
aangescherpt.
- MRA:
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Vabix dient inzichtelijk te maken hoeveel aquatoxische stoffen zijn opgeslagen in hal E en de
afstroomroute mee te nemen in het op te stellen MRA.
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 zes overtredingen in categorie 3:
- Onvolledig VR/MRA
Het VR van Vabix bevat geen MRA en is daarmee onvolledig: dit is een overtreding van het Brzo
artikel 10 lid 2, juncto RRZO artikel 12. Omdat Vabix wel maatregelen heeft getroffen, maar daarvan
de effectiviteit (nog) onvoldoende heeft aangetoond, wordt dit gezien als een overtreding zonder
direct risico (cat. 3). Handhaving zal worden ingezet door de DCMR i.c.m. het Waterschap.
- Borging maatregelen/VBS
Omdat de procedure en/of werkinstructie m.b.t. het gebruik van de pomp naar het riool onvoldoende
bekend is bij het personeel, moet worden geconcludeerd dat het VBS van Vabix onvoldoende het
goed functioneren van de aanwezige maatregelen borgt: dit is een overtreding van Brzo artikel 5,
ook zonder direct risico (cat. 3). Ook voor deze overtreding zal handhaving worden ingezet door de
DCMR i.c.m. het Waterschap.
- Omgevingsvergunning vs. 3.1.2
Vabix heeft onvoldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het riool
kunnen komen. Ook voor deze overtreding zal handhaving worden ingezet door de DCMR i.c.m. het
Waterschap.
- In compartiment 0 zijn twee aangebroken verpakkingen met Thinner aangetroffen. Bij navraag bleek
dit compartiment niet ATEX gezoneerd te zijn. Dit is niet conform de PGS-15 voorschrift 3.6.1.
Inmiddels heeft Vabix deze verpakkingen verwijderd en is de overtreding opgeheven.
- Tijdens de rondgang is veel losse emballage (verpakkingen) gezien op hoogte. Dit is niet conform de
interne procedure: Opslag van goederen algemeen en voorschrift 3.13.1 uit de PGS-15. Inmiddels
heeft Vabix de verpakkingen vastgezet en de werknemers voorlichting gegeven. Hiermee is de
overtreding opgeheven.
- De oplaadstations van de heftrucks en hoogwerker zijn niet ATEX gezoneerd. Er heeft geen
systematische beoordeling van het gevaar van een zwaar ongeval plaatsgevonden. Inspectie SZW
zal hiervoor handhaving inzetten.
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gemakkelijk in water oplosbare stoffen (bv. bepaalde pesticiden) die een negatieve invloed hebben op dieren die in
het water leven
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Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes 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+.
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