Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij JPB Logistics B.V. CPD
te Oosterhorn 12 W, Farmsum
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 5 maart 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf JPB Logistics B.V. CPD (verder te noemen JPB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5
maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is JPB?
De hoofdactiviteit van JPB is de op- en overslag van licht ontvlambare en giftige stoffen (methanol,
MDI, MONG, azijnzuur, glycerine en bitumen). Daarnaast vinden laad-en losactiviteiten plaats ten
behoeve van autoverlading en scheepsverlading, zowel op de buiten- als de op binnenvaartsteiger.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij JPB de volgende onderdelen:
- de opvolging van bevindingen uit de voorgaande Brzo-inspectie;
- hoe JPB omgaat met wijzigingen;
- hoe JPB onderzoekt welke noodsituaties bij deze locatie van toepassing kunnen zijn;
- de wijze waarop toezicht gehouden wordt op de eigen veiligheidsprestaties;
- hoe JPB zichzelf controleert, de bevindingen analyseert en indien nodig het gevoerde beleid
aanpast;
- of de hoeveelheden van de aanwezige gevaarlijke stoffen overeenkomen met de opgave aan
het Wabo bevoegd gezag.
Resultaten
Wat was op orde?
- de bevindingen van de voorgaande inspectie welke aanleiding hebben gegeven tot
verbeteracties, zijn opgepakt;
- de beschrijving van hoe bij JPB wordt omgegaan met wijzigingen;
- de wijze waarop noodsituaties onderkent worden;
- de in procedures vastgelegde werkwijze om zichzelf te controleren en te verbeteren;
- de aanwezige hoeveelheden aan gevaarlijke stoffen overschrijden de aan het Wabo bevoegd
gezag opgegeven maximumhoeveelheden niet.
Wat waren de verbeterpunten?
- het registreren van alle acties die volgen uit wijzigingen;
- uitvoerende medewerkers nog meer betrekken bij het onderzoek naar noodsituaties die zich
mogelijk bij deze locatie kunnen voordoen.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

