Samenvatting: Brzo-inspectierapport Versteijnen’s Internationaal Transportbedrijf
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. Inspecties door
samenwerkende inspectiediensten hebben als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen
voldoet.
Doelstelling van de samenvatting:
Deze samenvatting heeft als doel om 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 de 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 april 2015 controleerde een inspectieteam van Inspectie SZW, Bevoegd gezag Wet
veiligheidsregio’s, Bevoegd gezag Waterwet en Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, het bedrijf Versteijnen's Internationaal Transportbedrijf te Tilburg. 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
15 april 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 een bedrijf is Versteijnen’s Internationaal Transportbedrijf
Versteijnen’s Internationaal Transportbedrijf (hierna: Versteijnen) is een inrichting voor de
distributie en op- en overslag van zogenaamde koopmansgoederen, ADR geklasseerde en niet-ADR
geklasseerde stoffen. ADR geklasseerde stoffen dienen te worden beschouwd als stoffen met
gevaarskenmerken, deze worden ook wel ‘gevaarlijke stoffen’ genoemd.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Versteijnen onder meer de volgende onderwerpen:
• Hoe identificeert het bedrijf haar gevaren en beoordeelt zij haar risico’s van zware ongevallen
voor zowel de interne (arbo)veiligheid alswel de externe veiligheid (omgeving).
• Hoe zorgt het bedrijf dat de maatregelen die zij treft om zware ongevallen te voorkomen
doelmatig blijven functioneren (geborgd zijn). Worden deze maatregelen goed onderhouden?
• Heeft het bedrijf de scenario’s die kunnen leiden tot zware ongevallen juist geïdentificeerd en
daarmee de nadelige gevolgen die kunnen optreden op een geschikte wijze in beeld gebracht?
• Heeft het bedrijf voldoende bluswater beschikbaar en is voldoende opvang aanwezig voor
vervuild bluswater?
• Heeft het bedrijf de afstromingsrisico’s die kunnen optreden naar het milieu juist in beeld en
heeft zij de maatregelen om dit risico te beheersen geborgd? Hiervoor is de Milieurisicoanalyse
(MRA) beoordeeld. Dit is een document waarin de risico’s van ongewenste lozingen naar het
oppervlaktewater inzichtelijk worden gemaakt.

Resultaten:
Wat is op orde?
•
Versteijnen beschikt over een schuimblusinstallatie in de loods voor opslag van gevaarlijke
stoffen (ADR geklasseerd) die juist onderhouden wordt.
•
Versteijnen heeft een inspectie- en onderhoudsplan en werkvergunningensysteem dat
passend is voor de aard van het bedrijf.
•
Versteijnen heeft voldoende bluswater aanwezig voor het bestrijden van een grote brand.
Daarbij is voldoende opvang voor vervuild bluswater aanwezig.
•
De maatregelen die in het geïnspecteerde scenario zijn opgenomen om het risico op het
nadelige effect te minimaliseren waren allen aanwezig en worden goed onderhouden.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
•
Versteijnen dient voor haar onderhoud en de bepaling welke apparatuur belangrijk is in
verband met het voorkomen van (zware)ongevallen, duidelijker te beschrijven hoe zij dit
beoordeelt en welke criteria zij hiervoor gebruikt.
•
Het heeft voorkeur om het werkvergunningsysteem toe te passen op alle werknemers die
binnen het bedrijf werkzaamheden uitvoeren waarvoor een werkvergunning moet worden
verleend.
Overtredingen:
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn 3
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 overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 1
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.
Overtredingen in categorie 2
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in deze categorie.
1. Versteijnen heeft onvoldoende aangetoond dat zij de identificatie van haar gevaren en
beoordeling van risico's op zware ongevallen op een systematische manier uitvoert. Hierdoor is niet
met zekerheid te zeggen of Versteijnen de juiste gevaren heeft geïdentificeerd, haar risico's juist
heeft beoordeeld en er dus met de beschreven maatregelen sprake is van een aanvaardbaar risico
op een zwaar ongeval.
2. Versteijnen richt zich in haar preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen met name op
de bescherming van haar eigen medewerkers (interne veiligheid). Hierdoor wordt onvoldoende
rekening gehouden met de bescherming van de gezondheid van de mens buiten de inrichting of voor
het milieu.
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen van het Brzo'99 geconstateerd.
Deze behoren tot de middelzware categorie 2.
Het bedrijf moet deze binnen de nog te stellen termijn ongedaan maken. Daarnaast zijn
verbeterpunten geconstateerd. 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.
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.

