Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij M&R Claushuis B.V. te
Nijverheidsweg 26, Zeewolde
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 15 maart 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf
M&R Claushuis B.V. (verder te noemen Claushuis). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 maart 2018
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Claushuis?
Het bedrijf zamelt metaalhoudend afval in en werkt dat op voor hergebruik.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Claushuis de volgende onderdelen:
- Opvolging van de actiepunten uit het inspectierapport 2017
- De orde en netheid binnen het bedrijf
- Of het bedrijf in beeld heeft welke zware ongevallen kunnen
voorkomen en hoe dit wordt beoordeeld.
- De wijze waarop de veiligheid wordt beoordeeld bij wijzigingen
van de bedrijfsvoering.
Resultaten
Wat was op orde?
- De actiepunten uit de Brzo-inspectie 2017 zijn opgevolgd
- De mobiele vloeistofkerende drempels in de loods voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn akkoord
bevonden
- De maatregelen, genoemd in de veiligheidsstudie voor de kwikoven, zijn aanwezig
- De voor het bedrijf geldende gevaren zijn geïdentificeerd conform de geldende procedure
- Het team dat de veiligheidsstudies uitvoert, op grond van ervaring en kennisniveau, voldoet
aan de voorgeschreven vereisten.
- Het bedrijf heeft een methode voor de vaststelling van basisoorzaken en deze is geïmplementeerd.
- Het bedrijf heeft een procedure ontwikkeld om de relatie tussen het gevaar en de LOC in beeld te brengen.
Deze is geïmplementeerd.
- Het bedrijf heeft een procedure voor de wijze waarop de veiligheid wordt beoordeeld bij wijzigingen van de
bedrijfsvoering.
- Het bedrijf houdt een overzicht bij met de organisatorische en technische veranderingen. Deze
veranderingen worden volgens de procedure uitgevoerd.
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Wat waren de verbeterpunten?
- De procedure "Verbetertraject Ageing" moet opgenomen worden in de het Preventie beleid zware
ongevallen
- Er moet procedureel worden vastgelegd wie de kritische functie van KAM-coördinator (en voorzitter Brzoteam) ook tijdelijke mag invullen en welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden daarvoor nodig
zijn.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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