SAMENVATTING BRZO-inspectierapport bij Handelmaatschappij A. Smit en Zn. BV gevestigd
op Neonweg 41 in Amersfoort
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties,
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 om 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 Brzoinspectie.
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 14 januari, 10 februari en 11 februari 2016 controleerden inspecteurs van de veiligheidsregio en
het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Handelmaatschappij A. Smit en Zn. BV (verder te noemen Smit).
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 februari 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Smit
Bij Smit vindt productie en opslag plaats van stoffen ten behoeve van de leerlooi industrie
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Smit de volgende onderdelen:
• Om risico’s ten gevolge van de activiteiten van Smit te beheersen, moet Smit een
veiligheidsbeheersysteem hebben. Nagegaan is of met dit veiligheidsbeheerssysteem op
hoofdlijnen de risico’s kunnen worden beheerst. Een dergelijke inspectie wordt een initiële
inspectie genoemd;
• Is de operator op de hoogte van risico’s van de bedrijfsprocessen en de maatregelen die zijn
genomen om de risico’s voor het personeel en de omgeving van het bedrijf te verkleinen.
Resultaten
Wat was op orde?
• De plantmanager kan op hoofdlijnen aangeven wat de veiligheidsrisico’s zijn van zijn bedrijf
en de maatregelen om deze risico’s te verkleinen;
• Binnen het managementsysteem van Smit is tussen de onderwerpen arbo, veiligheid en
milieu een duidelijke samenhang aanwezig. Tijdens de inspectie heeft Smit dat met behulp
van duidelijke presentaties aangetoond;
• Smit voert een personeels- en opleidingsbeleid. Daarbij zijn de taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden vastgelegd;
• Smit heeft een eenduidige systematiek om de gevaren en risico’s die door het bedrijf worden
veroorzaakt, te identificeren en te beoordelen;
• Om de dagelijkse werkzaamheden en bijzondere omstandigheden (zoals onderhoud en
storingen) beheerst uit te voeren, zijn bij Smit diverse procedures, werkinstructies en
handboeken aanwezig. Daarnaast zijn hiervoor ook geautomatiseerde systemen aanwezig;
• De geïnterviewde operator was goed op de hoogte van de risico’s die het bedrijf heeft op de
omgeving en de werknemers. Daarbij kon hij vertellen welke maatregelen zijn getroffen om de
risico’s zo klein mogelijk te maken. De technische maatregelen kon hij laten zien binnen het
besturingssysteem en bij de installatie;
• Aan het wijzigingen van processen, installaties of de organisatie zijn veiligheidsrisico’s
verbonden. Echter in bepaalde gevallen is noodzakelijk dat wijzigingen worden aangebracht.
Smit heeft laten zien dat er procedures zijn, die het mogelijk moeten maken dat noodzakelijke
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wijzigingen eenduidig en systematisch worden doorgevoerd, zodat de risico’s kunnen worden
beheerst;
Om hulpdiensten tijdens inzet een overzicht te geven van aanwezig gevaarlijke stoffen, heeft
Smit een stoffenlijst die voldoet aan eisen;
Smit moet doorlopend monitoren of veiligheidsdoelstelling worden behaald. Smit maakt deze
onder andere in een Business Balance Scorecard zichtbaar;
Smit heeft het uitvoeren van audits vastgelegd in een procedure;
Smit heeft de wijze van totstandkoming van de managementreview vastgelegd in een
procedure.

Wat waren de verbeterpunten?
• In het preventiebeleid moet Smit op hoofdlijnen beschrijven welke uitgangspunten worden
gehanteerd. Voor communicatie en de keuze die Smit maakt welke maatregel neemt om het
risico te verkleinen, moet dit document worden verduidelijkt;
• Bij Smit worden ook werkzaamheden verricht door derden. Er is onvoldoende vastgelegd op
welke wijze Smit nagaat of de medewerkers van derde voldoen aan de opleidingseisen;
• Het bedrijfsnoodplan en de daarbij horende tekeningen moeten op een aantal punten worden
verduidelijkt.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

