Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Remondis PMR B.V.,
Jupiterweg 2 te Moerdijk
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven,
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 14 februari 2019 (onaangekondigd) en 18 en 20 maart 2019 (periodiek) controleerden inspecteurs van het
bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Remondis PMR B.V. (verder te noemen Remondis). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Remondis?
Remondis is gelegen aan de Jupiterweg 2 te Moerdijk.
Het bedrijf heeft installaties met als doel het terugwinnen van waardevolle stoffen (voornamelijk edelmetalen) uit
gevaarlijk afval afkomstig van onder meer drukkerijen,fotolabs, tandartspraktijken, ziekenhuizen en de industrie.
Hiertoe maakt het bedrijf gebruik van diverse technieken waarbij gevaarlijke stoffen in de diverse processen
worden gebruikt.
Het gaat hier om zuren, logen, en giftige stoffen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Remondis de volgende onderdelen:
•
De opvolging van de herstelacties voor het opheffen van de overtreding naar aanleiding van de inspectie
van 2018. Dit is gebeurd tijdens een afzonderlijke herinspectie;
•
De opvolging van de actiepunten uit de inspectie van 2018;
•
De door Remondis gevolgde werkwijze met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden van alle
personeel bij het voorkomen van zware ongevallen;
•
De wijze waarop door Remondis wordt gehandeld bij wijzigingen aan de installaties, wijze van opslag etc.;
•
De aanwezigheid en staat van onderhoud aan passieve (bouwkundige) brandbeveiligingssystemen;
•
De wijze waarop Remondis vermoeiing (fatigue) aan installaties monitort, beoordeelt en indien hiertoe
aanleiding is, maatregelen treft om de installaties in goede staat te houden.
•
De implementatie en het onderhoud van de door Remondis beschreven veiligheidsmaatregelen.
Resultaten
Wat was op orde?
•
De opvolging van de herstelacties voor het opheffen van de overtreding naar aanleiding van de inspectie
van 2018;
•
De opvolging van de actiepunten uit de inspectie van 2018 is door Remondis opgepakt en vrijwel alle
actiepunten zijn afgerond. Een enkele acties in verklaarbaar nog in behandeling;
•
Remondis heeft een goed navolgbaar systeem op het gebied van de organisatie van het bedrijf, het
personeelsmanagement, de in en externe communicatie, het opleidingsbeleid en de implementatie hiervan;
•
De beschrijving van de wijze waarop door Remondis wordt gehandeld bij wijzigingen aan de installaties,
wijze van opslag etc.;

•

•
•

Remondis heeft de passieve brandbeveiligingssystemen, bestaande uit bouwkundige voorzieningen goed
gedocumenteerd, laat periodiek onderhoud uitvoeren aan deze systemen en borgt dat ook bij het uitvoeren
van werkzaamheden waarbij passieve brandbeveiliging betrokken is, de integriteit van deze systemen
geborgd blijft;
Remondis heeft een geschikt onderhouds- en inspectiesysteem geïmplementeerd;
Tijdens de onaangekondigde inspectie is gebleken dat Remondis zorg draagt voor orde en netheid
in de gebouwen en installaties, dat er bij uitvoering van werkzaamheden wordt gewerkt aan de hand
van een werkvergunning en door de werknemers de juiste PBM´s worden gedragen.

Wat waren de verbeterpunten?
•
Remondis moet de verpakkingen waarin na verwerking gevaarlijke stoffen worden opgeslagen voorzien
van etiketten waaruit het hoofdgevaar van de stof kan worden herleid.
•
Remondis moet in procedures en werkdocumenten die betrekking hebben op technische wijzigingen
beschrijven dat de technische dienst vast onderdeel moet uitmaken van het team dat de
wijzigingsvoorstellen behandeld.
•
Remondis moet haar eigen KPI´s zorgvuldiger meten om hieruit verbeteracties te kunnen genereren
om deze als dat noodzakelijk is door te voeren.
•
Remondis moet vermoeiing (fatigue) als specifiek onderwerp opnemen in diverse
beleidsdocumenten waardoor monitoring op dit onderwerp specifiek kan plaatsvinden.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

