Samenvatting Brzo-inspectie bij Van den Anker Distributie Roosendaal
vestiging Stepvelden
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 veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te
controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze
BRZO-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij BRZO-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren
inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het
rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 6 en 8 oktober 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Van den Anker. Het inspectieteam controleerde
zowel de vestiging in Son als de beide vestigingen in Roosendaal.
Van den Anker hanteert voor alle vestigingen die onder het Besluit risico’s zware ongevallen vallen, één
veiligheidsbeheerssysteem. Dit betekent dat bevindingen en conclusies die zijn gedaan/getrokken op de elementen
van het veiligheidsbeheerssysteem gelden voor alle drie de vestigingen ook al is de inspectie op het betreffende
element bij één van de vestigingen gehouden en zijn de resultaten van die inspectie in het inspectieverslag van de
betreffende vestiging opgenomen.
Daarnaast zijn er vestigingspecifieke bevindingen en conclusies gedaan/getrokken: specifiek personeelsbeleid, de
situatie rondom blus- en koelwatercapaciteit en –opvang, arbeidsomstandighedenwetgeving, de lozingsituatie van
afval- en bluswater. Deze vestiging specifieke bevindingen en conclusies zijn in de inspectierapportage van de
betreffende vestiging opgenomen en gelden ook enkel voor de betreffende vestiging.
De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs
brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 23 oktober 2015
lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste
resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Van den Anker?
Van den Anker is een opslag en distributiebedrijf voor gevaarlijke stoffen. Bij alle drie de vestigingen worden
verpakte gevaarlijke stoffen aan- en afgevoerd per as, is er tenminste één distributieruimte aanwezig en vindt er
opslag van gevaarlijke stoffen plaats.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Van den Anker de volgende onderdelen:
 De organisatie en het personeel (hierbij gaat erom of het bedrijf de taken en verantwoordelijkheden van
alle medewerkers, nodig voor het beheersen van de gevaren van zware ongevallen, heeft vastgelegd;
welke maatregelen het bedrijf treft ter vergroting van het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers; of het
bedrijf de opleidingsbehoeften onderkend heeft; de mate van betrokkenheid van het personeel (eigen en
van derden) bij veiligheid);
 De controle op de exploitatie (hierbij gaat het erom of het bedrijf op de juiste wijze heeft vastgelegd en
tevens toeziet op hoe veilig gewerkt moet worden in normale bedrijfsomstandigheden, in geval van
onderhoudswerkzaamheden en in geval van niet-standaard werkzaamheden);
 Controle en Analyse (hierbij gaat het erom of het bedrijf zelf periodiek het eigen preventiebeleid voor zware
ongevallen en de doeltreffendheid en deugdelijkheid van het eigen veiligheidsbeheerssysteem beoordeeld;
of het bedrijf zoekt naar verbeteringen om de doeltreffendheid van het veiligheidsbeheerssysteem continue
te verbeteren en de veiligheid te vergroten);
 De capaciteit van de bluswateropvang;
 De geschiktheid van de aanwezige brandveiligheid en brandblusvoorzieningen;



De arbeidsveiligheid voor de aanwezige werknemers, met name heftruckveiligheid, juiste
gevarensignalering bij elke opslagloods en de beschikbaarheid en geschiktheid van persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Resultaten
Wat was op orde?
Betreffende de vestiging Stepvelden in Roosendaal en tevens van toepassing op de overige vestigingen.
 De wijze waarop Van den Anker de taken en verantwoordelijkheden van alle medewerkers, nodig voor het
beheersen van de gevaren van zware ongevallen, heeft vastgelegd; welke maatregelen het bedrijf treft ter
vergroting van het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers en hoe het bedrijf de opleidingsbehoeften
onderkend heeft en uitvoert;
 De wijze waarop Van den Anker heeft beschreven hoe, door wie en wanneer het
veiligheidsbeheerssysteem op juiste werking (deugdelijkheid en doeltreffendheid) wordt beoordeeld en wat
vervolgens met de resultaten gebeurt;
 Het testen en onderhoud van de brandbeveiligingsinstallaties;
Verbeterpunten (geen overtredingen)
Betreffende specifiek de vestiging Stepvelden in Roosendaal.
 De berekening van de bluswater- en productopvang moet worden uitgevoerd op basis van de werkelijke
situatie en juiste uitgangspunten. Duidelijk moet zijn of er voldoende opvangcapaciteit aanwezig is;
 Brandwerende scheidingen zijn niet overal voldoende afgewerkt;
 Een beoordeling op de geschiktheid van het brandblussysteem voor gang C3 overeenkomstig de
risicobeoordeling zoals uitgevoerd voor de vestiging Son;
 Borgen dat alle brandkranen een minimale capaciteit van 90 m3 per uur leveren.
.
Overtredingen
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de
ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een
zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke
dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging
van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven. De ernst van de
overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in deze categorie.
Van den Anker geeft te weinig invulling aan de procedures en instructies voor het veilig uitvoeren van nietoperationele werkzaamheden met een verhoogd risico door eigen werknemers.
Het opslaan van kunststof emballage met brandbare vloeistoffen in gang C3 is niet volledig volgens de
uitgangspunten in het Programma van Eisen van de sprinklerbeveiliging.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de
gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden,
verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben
onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtreding te verhelpen. Dat
doen ze volgens de landelijke handhavingstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs
vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

