Samenvatting BRZO inspectierapport bij Cargo terminal Gaderingen
B.V. te Rotterdam
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het
toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te
controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de 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 3 november 2015 controleerde inspecteurs van de inspectie SZW en het bevoegde gezag Wabo, het
bedrijf Cargo Terminal Gadering B.V. (hierna CTG) te Rotterdam. De resultaten zijn in kaart gebracht en op
3 november 2015 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor soort bedrijf is CTG?
CTG is een bedrijf dat onder andere gevaarlijke stoffen op- en overslaat.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij CTG de volgende onderdelen:
• de manier van omgaan met wijzigingen binnen het bedrijf;
• het hebben en volgen van procedures die bedoeld zijn om de veiligheid te waarborgen.
Resultaten
Wat was op orde?
• de manier van omgaan met wijzigingen binnen het bedrijf;
• het hebben en volgen van procedures die bedoeld zijn om de veiligheid te waarborgen.
Wat zijn de verbeterpunten?
De beschrijving van de diverse procedures sluit niet geheel aan bij de werkelijkheid. Het bedrijf dient de
omschrijving van de procedures in lijn te brengen met de werkelijkheid.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

