Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Bertschi BV, Westelijke
Randweg 7 te Klundert
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 Brzoinspectie.
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 13 september 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en
de veiligheidsregio het bedrijf Bertschi BV (verder te noemen Bertschi). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 29 september 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Bertschi?
Bertschi is een op- en overslagbedrijf van tankcontainers die gevaarlijke stoffen en niet-gevaarlijke
stoffen bevatten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Bertschi de volgende onderdelen:
1. Het opvolgen van bevindingen van de Brzo-inspectie 2016.
2. De werkwijze voor het opwarmen van tankcontainers.
3. Heeft Bertschi in beeld of er sprake is van verouderingsprocessen en in hoeverre die van invloed
zijn op de restlevensduur van installaties?
4. Heeft Bertschi in beeld of de aanwezige koel- en/of bluswaterleidingen, zowel boven- als
ondergronds, zijn aangetast door verouderingsprocessen en weet Bertschi dan hoelang de leidingen
nog meekunnen?
Resultaten
Wat was op orde?
1. De overtredingen naar aanleiding van de inspectie 2016 zijn door Bertschi op de juiste wijze en
binnen de gestelde termijn opgeheven.
2. De opvolging van de openstaande actiepunten uit de inspectie 2016 is aantoonbaar opgepakt.
3. Bertschi bewaakt dat de maximale opslagcapaciteit van het aantal tankcontainers niet wordt
overschreden.
4. Wettelijke verplichte keuring van installaties is geborgd in een overzichtlijst en wordt handmatig
bewaakt.
5. De maximale vulgraad bij het opwarmen van tankcontainers is geborgd.
Wat waren de verbeterpunten?
1. Slijtage en mogelijk achterstallig onderhoud van de portaalkranen kunnen het veilig werken en de
bedrijfscontinuïteit nadelig gaan beïnvloeden.

2. Het is voor Bertschi van belang om op de hoogte te zijn welke degradatiemechanismen invloed
kunnen hebben op de integriteit van de installatie. Hierop dient de onderhoudsstrategie te worden
afgestemd.
3. Voor openstaande onderhoudsacties moet een risicoafweging en prioritering worden uitgevoerd.
4. De kraandocumentatie moet compleet worden gemaakt.
5. De mate van uitzetting van een stof bij opwarmen van tankcontainers moet navolgbaar zijn.
Eindoordeel
Tijdens de inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten. De inspecteurs
verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. Daarnaast geven de
bevindingen aanleiding tot een nader onderzoek. Bertschi ontvangt hierover bericht.

