
Samenvatting Brzo-inspectie bij Claushuis B.V. te Zeewolde in maart dit jaar. 
 
Op 5 maart 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf M&R Claushuis B.V. te Zeewolde. De 
inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De 
inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. 
Op 5 maart 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting 
staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam. 
 
Algemene informatie 
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. 
 
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? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken 
hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie. 
 
Inleiding 
Wat voor een bedrijf is M&R Claushuis? 
Het bedrijf verzamelt metaalhoudend afval en werkt dat op voor hergebruik. 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij M&R Claushuis de volgende onderdelen: 
-de elementen c, d en e van het veiligheidsbeheerssysteem 
-de scenario beschrijvingen 
 
Resultaten 
Wat was op orde? 
-Het bedrijf heeft scenario's opgesteld en een HAZOP studie gedaan. Hiermee is aangetoond dat gevaren 
zijn geïdentificeerd en risico's zijn beoordeeld. 
-Het bedrijf heeft met behulp van scenario beschrijvingen de gevaarzetting goed in beeld. 
-Er is in VBS element e een wijzigingsprocedure die in de praktijk wordt toegepast. 
 
Verbeterpunten 
-De beschrijving van scenario 02 noemt enkele genomen maatregelen niet. 
-Er is onzekerheid over de aanwezigheid van explosiegevaar bij scenario 07 en daar zal nog een nadere 
  veiligheidsstudie voor moeten plaatsvinden. 
-Enkele kleine verbeteringen in de wijzigingsprocedure zijn nog van belang bij tijdelijke aanpassingen, en   
  op het wijzigingsformulier bij de verificatie van de juiste uitvoering van een wijziging en bij    
  documentbeheer. 
 
Overtreding in categorie 3 
Het niet afronden van actiepunten geeft blijk van een onvoldoende geïmplementeerd VBS element d. 
 
Eindoordeel 
Bij M&R Claushuis B.V. is een overtreding aangetroffen. 

http://www.brzoplus.nl/

