Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Salland Olie Maatschappij
B.V. te Genuakade 4, Kampen
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 vijfjaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Inleiding
Op 8 en 13 november 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio
het bedrijf Salland Olie Maatschappij B.V. (verder te noemen EG Fuel). De resultaten zijn in kaart gebracht
en op 13 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat vooreen bedrijf is EG Fuel?
EG Fuel is een op- en overslag bedrijf van brandstoffen in verticale tanks. De verladingsactiviteiten vinden
zowel per schip als per tankwagen plaats.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij EG Fuel de volgende onderdelen:
- opvolging bevindingen inspectie 2017;
- risicobeoordeling;
- aanwezigheid en onderhoud van de maatregelen uit de risicobeoordeling;
- hoe te handelen bij wijzigingen;
- uitvoeren van interne audits en directiebeoordeling
Resultaten
Wat was op orde?
- EG Fuel heeft opvolging gegeven aan de bevindingen van 2017;
- er is een PBZO document. Dit PBZO document is geschikt;
- EG Fuel beschikt over een geschikte procedure voor de identificatie en beoordeling van de gevaren van
zware ongevallen;
- de HAZOP maakt inzichtelijk wat de risico’s zijn en welke specifieke maatregelen worden getroffen;
- het terrein is overzichtelijk en netjes.
- EG Fuel heeft een geschikte procedure voor wijzigingen;
- voor het uitvoeren van audits is auditprogramma opgesteld. Dit auditprogramma moet op enkele punten
worden aangepast;
- de VBS audit is uitgevoerd volgens de eigen procedure;
- er is een directiebeoordeling uitgevoerd waarin het veiligheidsbeheerssysteem wordt beoordeeld op
functioneren.
Wat waren de verbeterpunten?
- In het Pbzo document staan veiligheidskritische LoD’s. Deze LoD’s moeten worden opgenomen op basis
van actuele gegevens;
- De risicobeoordeling moet worden aangevuld met een aantal scenario’s. Hier moeten de uitbreidingen in
worden meegenomen;
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- De genomen maatregelen uit de HAZOP zijn niet allemaal inzichtelijk;
- Het is niet duidelijk of er een periodieke herbeoordeling plaatsvindt van de lijst met veiligheidskritische
maatregelen;
- De procedure wijzigingen moet worden gevolgd. Bij een ingeziene procedure is de stap: “goedkeuring na
uitvoering” niet vastgelegd;
- De procedure audits moet worden aangevuld met wat wordt verstaan onder voldoende opleiding en deeld
- De directiebeoordeling moet concreter worden opgesteld en worden voorzien van een overall conclusie.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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