Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Bertschi te Klundert
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens
de inspecties en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op
www.brzoplus.nl
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om 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 9 oktober 2015 controleerde een inspecteurs van de veiligheidsregio en het
bevoegd gezag Wabo het bedrijf Bertschi Klundert (verder te noemen Bertschi). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 november 2015 bekend gemaakt aan het
bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Bertschi?
Bertschi is een op- en overslagbedrijf van tankcontainers die chemicaliën bevatten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Bertschi de volgende onderdelen:
1.
de wijze waarop het bedrijf gevaren van zware ongevallen herkent en
beoordeeld;
2.
de maatregelen die zijn getroffen voor bluswatervoorziening en -opvang;
3.
op welke wijze het bedrijf toezicht houdt op de prestaties;
4.
de wijze waarop het bedrijf controleert en analyseert of
veiligheidsdoelstellingen worden behaald.
Resultaten
Wat was op orde?
de beschrijving van de wijze waarop risico's worden herkent en beoordeeld.;
de uitvoering van de herkenning en beoordeling van risico's;
de bluswaterinstallatie beschikt over voldoende bluswatercapaciteit:
De hydranten zijn aanwezig en getest;
Bertschi beschikt voldoende bluswateropvangmogelijkheden;

de beschrijving van de controle en analyse van veiligheidsdoelstellingen:
interne audits (controles) zijn gehouden en beoordeling van
veiligheidsdoelstellingen is uitgevoerd.
Wat waren de verbeterpunten?
verduidelijking van een aantal aspecten van de beoordelingswijze van risico's;
het toezicht op de prestaties van het bedrijf;
de systematische aanpak van de controle en analyse;
aantoonbaarheid van specifieke veiligheidsdoelstellingen.
De verbeteringen dienen door het bedrijf te worden opgepakt. Bij de volgende Brzo
inspectie zal hier op worden toegezien door het inspectieteam.
Geconstateerde overtredingen?
Het inspectieteam heeft tijdens de inspectie geen overtredingen geconstateerd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en
geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de
verbeterpunten gaat uitvoeren.

