Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AEB Exploitatie B.V. te
Australiehavenweg 21, Amsterdam
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 15 mei 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf
AEB Exploitatie B.V. (verder te noemen AEB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 mei 2017
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is AEB?
AEB exploiteert een afvalverbrandingsinstallatie met energieterugwinning. Daarnaast zamelt AEB klein
chemisch afval in uit Amsterdam en de omliggende regio's. Het gaat hier om chemisch afval dat wordt
gesorteerd, opgeslagen en klaargemaakt voor verder transport. Het AEB is een Brzo-bedrijf vanwege de
opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij AEB de volgende onderdelen:
De inspecteurs controleerden bij AEB het volgende:
Om risico’s ten gevolge van de activiteiten van AEB te beheersen, moet AEB een veiligheidsbeheersysteem
hebben. Nagegaan is of met dit veiligheidsbeheerssysteem op hoofdlijnen de risico’s kunnen worden
beheerst, door na te gaan of het veiligheidsbeleid en alle vereiste elementen zijn beschreven. Een dergelijke
inspectie wordt een initiële inspectie genoemd.
Resultaten
Wat was op orde?
- AEB heeft voor alle onderdelen van het veiligheidsbeheerssysteem procedures vastgesteld.
- AEB heeft een goed gedocumenteerd systeem voor veiligwerkvergunningen.
- AEB bekijkt of vergunningen voor specifieke werkzaamheden meerdere malen zijn opgesteld. Als dat zo is,
dan wordt voor die werkzaamheden een werkinstructie opgesteld.
- AEB heeft een duidelijke procedure om te borgen dat derden voldoen aan de veiligheidseisen.
- AEB heeft een actuele stoffenlijst.
Wat waren de verbeterpunten?
- AEB moet beter haar visie over en het beleid ter voorkoming van zware ongevallen beschrijven.
- De beschrijving van bevoegdheden van personeel en voor de veiligheid noodzakelijke opleidingen en
trainingen moet worden opgenomen in functieomschrijvingen.
- AEB moet voor alle installaties een (actuele) veiligheidsstudie uitvoeren.
- AEB moet controleren of maatregelen die voortkomen uit veiligheidsstudies of de beoordeling van
wijzigingen ook daadwerkelijk tijdig worden uitgevoerd.
- AEB moet een totaaloverzicht maken van alle nog uit te voeren (tijdelijke) acties die voortkomen uit
veiligheidsstudies en waardoor aangetoond kan worden dat alle maatregelen ook tijdig worden genomen.
AEB Exploitatie B.V. 2017

Pagina 2 van 22

- AEB moet er voor zorgen dat het resultaat van veiligheidsstudies die slechts een deel van een installatie
worden vergeleken met de studie van de totale installatie.
- AEB moet de effecten en gevolgen van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen beter beschrijven.
- AEB moet documenten op een eenduidige manier beheren, zodat van belangrijke documenten niet twee
gelijktijdige versies bestaan.
- AEB moet de eigen procedure voor het afgeven van veiligwerkvergunningen helemaal volgen.
- AEB moet alle organisatorische wijzigingen identificeren en de gevolgen daarvan beoordelen.
- AEB moet een actueel overzicht van de lopende MOC procedures en bijbehorende maatregelen maken.
- AEB moet een uniforme methode maken om alle voorzienbare noodsituaties te bepalen.
- AEB moet bepalen welke risico's zijn verbonden aan het inzetten van de eigen noodorganisatie.
- AEB moet inzichtelijk maken wat de periodieke prestaties van het veiligheidsbeheerssysteem zijn.
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 2 overtredingen in categorie 2:
- AEB heeft niet voor alle risico's de aard en omvang beschreven.
- AEB heeft een incident niet onderzocht. Volgens de eigen procedure moest dat wel. Het bedrijf moet het
incident alsnog onderzoeken. Het bedrijf moet ook onderzoeken waarom er geen incidentonderzoek is
uitgevoerd.
Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 3:
- AEB heeft geen systematische analyse uitgevoerd van de voorzienbare noodsituaties.
- AEB kan niet aantonen dat de organisatorische maatregelen uit twee veiligheidsstudies, namelijk
werkinstructies, zijn geborgd door middel van toolboxen.
- Er worden geen jaarplannen opgesteld met doelstellingen welke betrekking hebben op het Preventie beleid
zware ongevallen.
- Uit de procedure voor de controle en analyse van het veiligheidsbeheerssysteem blijkt niet hoe de controle
wordt uitgevoerd. Het bedrijf moet de procedure aanpassen.
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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