Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Otentic Logistics B.V.,
Zeilmakerijweg 8 te Oosterhout nb
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.
Herinspectie overtredingen 2018
Tijdens de inspectie van 2018 zijn vier overtredingen geconstateerd. Om deze overtredingen ongedaan te maken,
heeft Otentic met betrekking tot:
 Overtreding O-01 en O-03.
De procedure voor onderhoud en keuringen aangepast. Nu worden, bij overschrijding van de
keuringstermijn, afkeur, storing of falen van een veiligheidskritische voorziening, de gevaren en risico’s
hiervan beoordeeld.
 Overtreding O-02.
Otentic heeft het PBZO-document geactualiseerd.
 Overtreding O-04.
De structuur van de directiebeoordeling aangepast zodat een uitspraak zal worden gedaan over de
doelmatigheid van het VBS, de resultaten van het gevoerde beleid en de eventuele aanpassingen.
Deze aanpassingen zijn akkoord bevonden. De overtredingen zijn tijdig opgeheven.
Reguliere inspectie 2019
Op 30 januari 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf
Otentic Logistics B.V. (verder te noemen Otentic). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 februari 2019
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Otentic?
Otentic is een internationale logistieke dienstverlener. Haar klanten zijn voornamelijk handelsfirma’s, alsmede
producenten. In Oosterhout heeft Otentic een eigen op- en overslag faciliteit waar met name levensmiddelen-,
veevoeder-, farmaceutische- en een deel chemische grondstoffen worden op- en overgeslagen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Otentic de volgende onderdelen:
•
De opvolging van actiepunten uit de Brzo inspectie in 2018;
•
Welke rol speelt "vermoeiing" bij Otentic en treft zij hiertegen de juiste maatregelen?
•
Heeft Otentic passieve brandbeveiliging en wordt deze goed onderhouden?
•
Kent Otentic de risico's van haar bedrijfsvoering en heeft zij de juiste maatregelen getroffen?
•
Worden de risico’s in een specifiek onderzocht scenario op basis van de genomen
veiligheidsmaatregelen op een adequate wijze beheerst?
Resultaten
Wat was op orde?
•
De overtredingen, die volgden uit de periodieke Brzo-inspectie in 2018 zijn tijdig opgeheven.
•
Vermoeiing kan optreden bij magazijnstellingen. Otentic voert regelmatig een controle uit van de
stellingen. Bovendien keurt een onafhankelijke instelling de stellingen periodiek.
•
Otentic beoordeelt systematisch de risico's en neemt maatregelen om deze te verminderen;

•
•

De beschrijving van de scenario’s moeten op enkele punten aangepast worden, maar zijn min of meer
volledig en passend voor de organisatie;
De maatregelen zijn daadwerkelijk aanwezig, het onderhoud is in orde.

Wat waren de verbeterpunten?
•
Otentic moet nagaan of bij het ontwerp van de stellingen rekening gehouden is met vermoeiing;
•
De passieve brandbeveiliging moet als apart inspectiepunt opgenomen worden in de controlelijst voor
de maandelijkse inspectierondes;
•
De procedures rondom identificatie en beoordeling van risico's moeten op enkele punten aangepast
worden;
•
Otentic moet vastleggen hoe de risicoreductie van maatregelen bepaald wordt en welke maatregelen
in een scenario geleid hebben tot een risicoreductie;
•
De beschrijving van het beoordeelde scenario moet op enkele punten aangepast worden.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

