Samenvatting Titan Wood
Resultaten
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?
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
Op 1 en 5 juni 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Titan Wood te Arnhem. 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 juni 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.
Wat voor bedrijf is Titan Wood
Bij Titan Wood wordt hout verduurzaamd. Voor het proces worden grondstoffen (gevaarlijke stoffen)
opgeslagen in opslagtanks.
Wat controleerden de inspecteurs
- de opvolging van de voorgaande inspectie;
- het personeel en de organisatie;
- de bedrijfshulpverleningsorganisatie door een oefening uit te voeren. Het betrof een oefening van een
lekkage bij een opslagtank met de gevaarlijke stof azijnzuuranhydride.
Resultaten
Wat was op orde?
De opvolging van de voorgaande inspectie.
- Titan Wood heeft de bevindingen van de inspectie van vorig jaar opgepakt en waar nodig maatregelen
genomen.
Het personeel en de organisatie.
- De procedures over het personeel en de organisatie zijn aanwezig en worden gebruikt.
De bedrijfshulpverleningsorganisatie.
- Tijdens de livetest blijkt dat het bedrijfsnoodplan wordt gevolgd en de diverse taken door de
bedrijfshulpverlening worden uitgevoerd.
Verbeterpunten (geen overtreding)
Het personeel en de organisatie.
-Er is geen beschrijving van de werkwijze van het inventariseren van de opleidingsbehoefte, het vaststellen
van een opleidingsplan en het evalueren en bijstellen van het opleidingsplan aanwezig.
-Een aantal van de aanwezige documenten maakt geen deel uit van het managementsysteem. Het gebruik
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en actueel houden van de documenten is hiermee niet gegarandeerd.
De bedrijfshulpverleningsorganisatie.
- Met betrekking tot de juiste uitvoering van de taken door de bedrijfshulpverleners zijn er nog een aantal
aandachtspunten zoals:
- Het verbeteren van de onderlinge communicatie.
- Het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Het voldoende aandacht hebben voor de windrichting.
Valgevaar
Tijdens de inspectie was er valgevaar voor de chauffeur van de tankwagen. Voor deze overtreding is een
boeterapport opgesteld waarin het transportbedrijf als overtreder is aangemerkt Titan Wood moet ook
maatregelen treffen om valgevaar te voorkomen.
Overtredingen
Bij Titan Wood is een overtreding aangetroffen.
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die
de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct
een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen
onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer
geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan
handhaven.
De ernst van de overtreding is als volgt beoordeeld:
Het inspectieteam constateerde 1 overtreding in categorie 3.
- Titan Wood beschikt niet over een procedure voor de systematische identificatie van noodsituaties.
Eindoordeel
Bij Titan Wood is een overtreding aangetroffen.
Titan Wood heeft geen procedure voor de systematische identificatie van noodsituaties. Door het ontbreken
van deze procedure is het niet zeker dat de juiste noodsituaties beschreven zijn en de
bedrijfshulpverleningsorganisatie zich op de deze noodsituaties heeft voorbereid.
Het bedrijf moet de overtreding ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden,
verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben
onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen.
Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen
inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.
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