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 28 oktober 2019 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
31 oktober 2019 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:
- De opvolging van de actiepunten die tijdens de Brzo-inspectie van 2018 zijn benoemd om de veiligheidsprestaties
van het bedrijf verder te verbeteren;
- De interne audits die door het bedrijf worden uitgevoerd om te beoordelen of het
veiligheidsmanagementsysteem functioneert en de uitvoering hiervan;
- De jaarlijkse beoordeling van de directie van het systeem dat het bedrijf heeft opgezet om de veiligheid binnen
het bedrijf te beheersen en de beoordeling van de prestaties van de organisatie op dit punt. In deze beoordeling
worden de doelstellingen van het afgelopen jaar geëvalueerd en nieuwe doelstellingen vastgesteld voor het
nieuwe jaar;
- De procedure die het bedrijf heeft opgesteld voor het onderzoeken van incidenten en bijna-incidenten en de
uitvoering van deze onderzoeken;
- De veiligheidsprestatie-indicatoren die het bedrijf heeft vastgesteld om intern toezicht te kunnen houden op de
prestaties ten aanzien van de veiligheid, het volgen hiervan en het bijsturen hierop om de doelstellingen zoals
vastgelegd door de directie te kunnen behalen.
Resultaten
Wat was op orde?
- De opvolging van de actiepunten uit 2018;
- De aanwezige procedures beschrijven goed en volledig hoe Bertschi de interne audits uitvoert;
- De uitvoering en verslaglegging van de management review;
- Er zijn in een veiligheidsjaarplan doelstellingen geformuleerd om de veiligheid verder te verbeteren;
- Met veiligheidsprestatie-indicatoren worden deze doelstellingen gevolgd om indien nodig bij te sturen;
- De aanwezige procedure voor de melding van zware ongevallen of bijna-ongevallen, alsook het onderzoek
daarnaar en de follow-up ervan.

Wat waren de verbeterpunten?
- Toezicht op de uitvoering van interne audits kan beter;
- Meer inzichtelijk maken van de beslissing welke incidentonderzoek moet worden uitgevoerd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

