
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Bertschi B.V., 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 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 21 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Bertschi 
B.V. (verder te noemen Bertschi). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 oktober 2020 bekend gemaakt aan 
het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Bertschi? 
Bertschi is een op- en overslag bedrijf van gevaarlijke stoffen in (tank)containers. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-
inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering 
van de inspectie als volgt aangepast: 

− Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van de toegezonden documentatie; 

− De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen; 

− De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen; 

− De inspectie en de rapportage zijn met name gericht op de criteria “gedocumenteerd” en “geschikt”, 
"geïmplementeerd" is alleen (deels) beoordeeld waar mogelijk; 

− De terugkoppeling (close out) heeft ook via videobellen plaats gevonden. 
 
Er is eind maart 2020 door het inspectieteam geïnventariseerd welke maatregelen zijn genomen door Bertschi om 
tijdens de Coronacrisis de bedrijfsvoering op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen blijven uitvoeren. Op 
basis van de verstrekte informatie door Bertschi is een bevinding in dit rapport opgenomen. 
 
De inspecteurs controleerden bij Bertschi de volgende onderdelen:  

− Heeft er opvolging van de acties uit het Brzo-inspectierapport van 2019 plaats gevonden?  

− Is het personeel voldoende opgeleid en uitgerust voor hun taken? 

− Is het personeel op de hoogte van de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen? 

− Is de minimale bezetting op de vestiging Moerdijk gewaarborgd? 

− Zijn de noodsituaties die kunnen ontstaan in kaart gebracht? 

− Is de bedrijfsnoodorganisatie hierop goed voorbereid? 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

− De actiepunten van de inspectie uit 2019 zijn aantoonbaar opgevolgd. 

− Er is een opleidingsprogramma toegespitst op de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen en de interne 
risico's dat zorgt dat de medewerkers uitgerust zijn voor hun taak.  

− Er vindt aantoonbaar bewaking plaats van de kennis en kunde van de zittende medewerkers.   

− Er is een opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers.   



− Er is afgesproken wat de minimale bezettingsgraad is, wie dit bewaakt en welke maatregelen genomen moeten 
worden indien er bezettingsproblemen optreden. 

− Er is een actueel noodplan aanwezig dat beschikbaar en bekend is binnen het bedrijf. 

− Het aantal minimaal benodigde aantal bedrijfshulpverleners is vastgesteld op basis van de mogelijke 
noodsituaties. 

− De bedrijfshulpverleners zijn aantoonbaar opgeleid. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

− Er is nog niet voldoende geborgd dat bij een ontruiming alle personen aanwezig binnen het bedrijf tijdig kunnen 
worden geïnformeerd. 

− Het onderhoud/inspectie en/of vervanging van de hulpmiddelen van de bedrijfsnoodorganisatie is nog niet voor 
al deze hulpmiddelen geregeld. 

− Noodsituaties worden gepland en geoefend maar door het ontbreken van een meerjarenplanning is nog niet 
voldoende geborgd dat deze allemaal aan bod komen in een tijdsbestek van 3 jaar. 

 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


