Samenvatting Brzo-inspectierapport Loodet BV te Breda
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. Inspecties door
samenwerkende inspectiediensten hebben als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om 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 de 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 woensdag 17 juni 2015 controleerde een inspectieteam van Bevoegd gezag Wet Veiligheidsregio, de
Inspectie SZW en Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het bedrijf Loodet in
Breda. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs naar onderwerpen op het gebied van veiligheid
en milieu. Ze brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan
schort. Op vrijdag 3 juli 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 Loodet?
Loodet is een logistiek bedrijf met als hoofdactiviteit het op- en overslaan, sileren en ompakken van ADR
en niet-ADR geclassificeerde goederen en food- en feedgerelateerde producten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Loodet onder meer de volgende onderwerpen:
-

-

-

Worden er audits uitgevoerd? En vindt hierdoor een controle plaats op de werking van de VBS
elementen?
Wordt door de directie beoordeeld of het veiligheidsbeheerssysteem goed werkt en of er
verbeteringen mogelijk zijn?
Hoe zijn de arbeidsomstandigheden met betrekking tot de ‘inrichting van de arbeidsplaats’ in het
magazijn? En hoe wordt omgegaan met het gebruik van persoonlijke beschermingmiddelen bij
de blootstelling aan gevaarlijke stoffen?
Heeft het bedrijf voldoende bluswatercapaciteit? En hoe is de opvang van bluswater geregeld?
Inspectie van een scenario.Scenario’s zijn analyses op papier van zaken die mis kunnen gaan.
Het doel hiervan is vast te stellen welke maatregelen nodig zijn. Is de kans dat er iets mis gaat zo
klein mogelijk? En mocht het toch gebeuren, zijn de gevolgen ook zo klein mogelijk?
Bij deze inspectie is aandacht besteed aan het onderkennen van de juiste gevaren/risico’s, het
treffen van de juiste maatregelen, hoe deze te onderhouden en of al deze zaken in een
beheersysteem zijn vastgelegd.

Resultaten:
Wat is op orde?
-

Het bedrijf heeft een actueel, inzichtelijke en leesbare procedure voor de uitvoering van de audits
en directiebeoordeling. Ook is op een passende wijze invulling gegeven aan de planning voor het
uitvoeren van interne audits;

-

-

De werknemers, die blootgesteld worden aan vaste gevaarlijke stoffen bij het ompakstation
beschikken over adequate persoonlijke beschermingsmiddelen;
Op het terrein van het bedrijf is voldoende bluswater aanwezig. In geval van een brand is de
opvangcapaciteit voor bluswater voldoende om gedurende 60 minuten het bluswater van de
blusinstallatie op te vangen;
Van het onderzochte scenario zijn de juiste gevaren/risico’s onderkend. Er zijn maatregelen
genomen die aandacht behoeven, maar desondanks niet leiden tot een onacceptabel
risiconiveau. Deze maatregelen worden aantoonbaar onderhouden en geborgd in een deugdelijk
beheersysteem.

Verbeterpunten (geen overtredingen)
-

-

-

Loodet dient voor het uitvoeren van audits specifiek te vermelden op welke grond de audit
inhoudelijk plaatsvindt, zodat een betere controle op de werking van de VBS elementen kan
plaatsvinden;
In de directiebeoordeling dient de analyse van de prestatie indicatoren uitgebreider te worden
meegenomen. Ook dienen de (corrigerende- en preventieve) maatregelen, die het afgelopen jaar
zijn genomen om de veiligheidsprestatie van het bedrijf te verbeteren, concreet te worden
benoemd. Hetzelfde geldt voor de doelstellingen voor het komende jaar;
De opgegeven preventieve maatregelen van het onderzochte scenario zijn niet effectief.
Ondanks dit gegeven is er bij dit scenario geen sprake van een onacceptabel risiconiveau. Wel
dient het bedrijf aandacht te besteden aan het vermelden van het risico in de werkinstructie van
de monstername.

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 categorie 1
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.
Overtredingen categorie 2
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.
Overtredingen in categorie 3
In het magazijn, waar gereden wordt met heftrucks en reachtruck, zijn enkele hoeken en doorgangen
van de magazijnstellingen onvoldoende beveiligd tegen aanrijden. Hierdoor is het gevaar voor de
veiligheid en gezondheid van de werknemers niet zoveel mogelijk voorkomen.
Verder kon niet worden aangetoond dat deze magazijnstellingen, ter waarborging van de goede staat,
periodiek worden gekeurd. Dit betreffen overtredingen van het Arbeidsomstandigheden-besluit.

Eindoordeel
Het inspectieteam heeft tijdens de inspectie twee overtredingen van het
Arbeidsomstandighedenbesluit geconstateerd. Deze behoren tot de categorie zeer geringe
dreiging van een zwaar ongeval. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde termijn ongedaan
maken. Het inspectieteam benoemde ook verbeterpunten en verwacht van het bedrijf dat ze die
oppakt. Er zijn ook onderwerpen die het inspectieteam niet heeft onderzocht. Daar kan het
inspectieteam geen uitspraken over doen.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan
nemen inspecteurs vervolgacties tot de overtreding is verholpen.

