
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Euroliquids BV te Moezelweg 
151, Europoort-Rt 
 
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 9 en 16 januari 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Euroliquids BV (verder te noemen Euroliquids). 
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 januari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Euroliquids? 
Euroliquids is een bedrijf dat meststoffen produceert voor zowel de (glas)tuinbouw als ook voor de 
akkerbouw. Het bedrijf heeft cira 30 personeelsleden, waarvan er 16 in ploegendienst in de productie 
werken. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Euroliquids de volgende onderdelen: 
Omdat Euroliquids sinds het van kracht worden van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 een Brzo-
bedrijf is geworden, heeft het bedrijf een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) opgezet. In dit VBS worden 
onder meer alle risico's geanalyseerd, maatregelen benoemd om te voorkomen dat er een incident 
plaatsvindt en voorbereidingen opgenomen om bij een eventuele noodsituatie handelend te kunnen 
optreden. 
Deze inspectie betreft een initiële (eerste) inspectie in het kader van het Brzo Daarom lag de nadruk op het 
met het bedrijf doornemen op welke punten het voldoet en op welke punten er actie noodzakelijk- of 
verbetering mogelijk is. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Euroliquids heeft een procedure om de vakbekwaamheid van nieuw- en zittend personeel te 
controleren 

- Er is een procedure die op een gedegen wijze veranderingen in het bedrijf beoordeelt en borgt dat 
dit veilig gebeurt 

- De slangen, waarmee het product wordt verpompt, worden jaarlijks gekeurd 
- Er zijn voldoende maatregelen om te voorkomen dat er vervuild afvalwater naar de waterzuivering 

en naar het oppervlaktewater kan stromen 
- Nieuwe medewerkers worden begeleid door een mentor om ze vertrouwd te maken met de 

specifieke processen in het bedrijf 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Het bedrijfsnoodplan moet op een aantal punten worden aangepast 
- Het systeem om te controleren of de gestelde doelen worden gehaald, kan verbeterd worden 
- De rioleringstekening moet verbeterd worden 
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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 acht overtredingen in categorie 3: 

1. De Risico Inventarisatie en Evaluatie is niet actueel en onvolledig. 
2. Er is onvoldoende geïnventariseerd of de tankputten een besloten ruimte zijn. 
3. Niet alle kabels en aansluitingen zijn op de juiste wijze gemarkeerd. Ook voldoen elektrische 

aansluitingen in de werkplaats niet aan de norm. Werknemers zijn onvoldoende beschermd tegen 
aanraking van bewegende delen in en op een mengvat.  

4. De veiligheidssignalering op het terrein is onvolledig en niet eenduidig. 
5. De werkplaats is gevestigd op een andere plaats dan die in de vergunning is genoemd en loods 1 is 

in gebruik genomen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Deze opslag is niet vergund  
6. Er staan twee propaantanks op het terrein die niet aangevraagd zijn 
7. De brandwerende scheiding tussen loods 4 en de boxenyard voldoet niet aan de daaraan gestelde 

eisen. 
8. Euroliquids heeft geen Milieu Risico Analyse opgesteld met betrekking tot de gevolgen van lozingen 

op de waterzuivering en oppervlaktewater. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs acht 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+. 


