
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Euroliquids BV te Moezelweg 
151, Europoort-Rotterdam 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, 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  20 en 21 januari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het 
bedrijf Euroliquids BV (verder te noemen Euroliquids).  
 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft er 
een korte fysieke inspectie ter plaatse plaatsgevonden. De overige onderwerpen zijn middels videobellen 
geïnspecteerd.  
 
Hierbij is de uitvoering van de inspectie door inspecteurs van de Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo 
op 20 en 21 januari 2021 als volgt aangepast: 
 

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Euroliquids toegezonden 
documentatie. 

- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van telefoon/videobellen. 
- De inspectie en de rapportage zijn vooral gericht op de criteria “gedocumenteerd” en “geschikt”. 
- De terugkoppeling (close out) heeft op 21 januari 2021 via een videogroepsgesprek plaatsgevonden. 

 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Euroliquids de volgende onderdelen: 

- VBS element i: Personeel en organisatie; 
- VBS element ii: Scenario's; 
- VBS element iii: Controle op de exploitatie; 
- VBS element vii: Interne audits, Management Review (MR) en procedure MR; 
- QRA. 

 
Wat voor een bedrijf is Euroliquids? 
Het produceren van vloeibare en vaste meststoffen voor land- en tuinbouw. 
 
Resultaten 

 
Wat was op orde? 

- Audits. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Euroliquids dient een organogram op te stellen waarin alle afdelingen van het bedrijf zijn 
opgenomen; 

- Euroliquids dient een verwijzing naar de opleidingsmatrix in de functieomschrijving te beschrijven; 
- Euroliquids dient de start- en einddata van de te volgen opleidingen aan te geven; 
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- Euroliquids dient er zorg voor te dragen dat met name de Veiligheid, Milieu, Kwaliteit en Gezondheid 
(VMKG) functionaris kennis heeft van het Brzo; 

- Euroliquids dient de plaatsvervanger van de directeur in het organogram op te nemen;  
- Euroliquids dient de taken en de verantwoordelijkheden in de functieomschrijving van de vervangers 

te beschrijven; 
- Euroliquids dient in de Management Review (MR) een oordeel van het Management Team (MT) 

over het functioneren van de VBS elementen en het VBS toe te voegen; 
- Euroliquids dient de speciale eisen die gesteld worden aan een noodknop te borgen, zodat in geval 

van een calamiteit, ongeacht de uitstroomrichting, de noodknop (volgens de specifiek gestelde 
eisen) door werknemers bediend kan worden; 

- Euroliquids dient het aantal lossingen in de QRA en psu-file aan te passen naar het maximale aantal 
te verwachten lossingen (b.v. op basis van de maximale productie capaciteit). Gezien het zeer 
geringe effect op de 10

-6
 contour kan dit bij een eerstvolgende revisie van de QRA/psu-file gedaan 

worden. 
 
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: 

- De scenario’ zijn niet volledig, beschouwd, juist en/of navolgbaar en/of de samenhang tussen de 
scenario’s ontbreekt. 

- Er ontbreken duidelijk samenhangende veiligheid en gezondheid instructies (voorschriften) voor 
HNO

3
 en/of er wordt onvoldoende toezicht gehouden op het dragen van PBM's (een gelaatscherm) 

in samenhang met HNO
3
. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee 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+. 
 

 


