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 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 25 oktober 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Bertschi
BV (verder te noemen Bertschi). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 30 oktober 2018 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:
- Opvolging actiepunten 2017 en onaangekondigde inspectie 2018;
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen;
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
Resultaten
Wat was op orde?
- De gehanteerde methodiek voor de identificatie van de gevaren van zware ongevallen is passend voor de aard
van de activiteiten op deze vestiging.
- Bertschi beschikt over een duidelijke procedure voor wijzigingen.
- Het bedrijf heeft een overzichtslijst met wijzigingen, zodat aantoonbaar is welke wijzigingen doorgevoerd zijn.
- De evaluatie van een wijziging nadat die is doorgevoerd, wordt aantoonbaar uitgevoerd.
Wat waren de verbeterpunten?
- De procedure voor de identificatie van de gevaren van zware ongevallen was niet geheel volledig.
- De vervolgstap na een noodwijziging moet nog aan de procedure toegevoegd worden.
- Niet alle (tijdelijke) wijzigingen worden als zodanig herkend.
- De voorgeschreven methodiek voor risico-identificatie bij een wijziging wordt niet altijd gebruikt.
- Er is geen mogelijkheid tot een fysieke dan wel digitale handtekening van de vereiste functies om een wijziging
door te voeren en af te ronden, waardoor de autorisatie van een wijziging niet geborgd is.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

