Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Klesch Aluminium Delfzijl B.V.
(faillissement) aan de Oosterhorn 20 te Delfzijl
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 11 oktober 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf Klesch Aluminium Delfzijl B.V. (verder te noemen Klesch). De resultaten zijn in kaart gebracht en op
11 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
activiteiten bij Klesch vielen ten tijde van deze inspectie onder de verantwoording van de aangestelde
curator dhr. E. Eshuis (Trip Advocaten en Notarissen B.V. te Groningen) wegens het op 22 augustus 2017
uitgesproken faillissement. Sinds 1 november 2011 is het bedrijf doorgestart onder DAMCO Aluminium
Delfzijl Coöperatie U.A.
Wat voor een bedrijf is Klesch?
De hoofdactiviteiten van Klesch bestaan uit het smelten en gieten van aluminium in palen en plakken. Voor
het reinigen van het gesmolten aluminium wordt een mengsel van argon en chloorgas gebruikt.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Klesch de volgende onderdelen:
- De opvolging van actiepunten naar aanleiding van vorige inspecties.
- De wijze waarop Klesch invulling heeft gegeven aan het thema Ageing/veroudering:
o Veroudering in het algemeen.
o Veroudering door corrosie onder isolatie van installatieleidingen.
o Veroudering in bluswaterleidingen.
Resultaten
Wat was op orde?
- Dat er met de beperkte mogelijkheden van het faillissement een aantal verbeteringen zijn opgepakt.
- Dat de conditie van de blusvoorzieningen door het regulier uitgevoerde onderhoud toereikend zijn.
- Dat meldingen van slijtage/corrosie (veroudering) van voorzieningen uit inspectierondes leiden tot
rapportage en uitvoering van correctief onderhoud.
- Dat de conditie van de chloorinstallatie (leidingwerk) inzichtelijk is met de registratie van het regulier
uitgevoerde onderhoud.
Wat waren de verbeterpunten?
- Dat het onderwerp veroudering/ageing wordt opgenomen in de procedures.
- Dat alle degradatiemechanismen die kunnen voorkomen aan installaties en gebouwen worden
geïdentificeerd.

-

Dat er meer aandacht is voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen als kritische installatie.
Dat de leeftijd van apparatuur en installaties beter tot uiting kan komen in de onderhoudsregistratie.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A., rechtsopvolger van Klesch
Aluminium Delfzijl B.V., dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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