Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Loodet B.V. Hazeldonk
6803 te Breda
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 Brzoinspectie.
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 21 maart 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio
het bedrijf Loodet B.V. (verder te noemen Loodet). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 april
2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
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 de volgende onderdelen:
•
Heeft Loodet de acties naar aanleiding van de Brzo-inspectie in 2017 aantoonbaar en juist
opgevolgd?
•
Op welke wijze heeft Loodet haar organisatie voorbereid op noodsituaties?
•
Is de noodorganisatie op de hoogte van haar specifieke taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden?
•
Weten de anderstalige medewerkers binnen Loodet hoe zij moeten handelen bij
noodsituaties, zoals bijvoorbeeld lekkages van gevaarlijke stoffen?
•
Zijn de anderstalige medewerkers voldoende op de hoogte van de risico's van de omgang
met gevaarlijke stoffen?
Resultaten
Wat was op orde?
•
Loodet heeft de actiepunten van de Brzo-inspectie van 2017 goed opgepakt.
•
Loodet beschikt over een actueel en volledig bedrijfsnoodplan.

Er wordt op een voor het bedrijf geschikte methode geborgd dat de minimale bezetting van
de BHV-organisatie aanwezig is.

De BHV'ers zijn aantoonbaar op de hoogte van hun taken binnen de noodorganisatie en de
inzetprocedure 'lekkage van gevaarlijke stoffen'.

Loodet laat zien dat ze de installatiescenario's betrekt bij haar oefeningen maar heeft dit niet
planmatig geborgd.

Loodet laat met haar opleidingsplan zien aandacht te besteden aan de opleiding van
anderstaligen en ook aan de aansturing van deze groep.

De inhoud van het opleidingsprogramma is passend voor het bedrijf en de voorkomende
risico's bij de omgang met gevaarlijke stoffen.



Loodet laat zien bij het inwerken van anderstaligen rekening te houden met mogelijke
communicatieproblemen.

Wat waren de verbeterpunten?
 Er wordt niet structureel gewerkt volgens de procedure uit het bedrijfsnoodplan voor wat
betreft het melden van lekkages van gevaarlijke stoffen. Medewerkers kunnen hierdoor
blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen zonder dat een juiste risicobeoordeling heeft
plaatsgevonden door de noodorganisatie.
 Met name anderstalige werknemers zijn zich onvoldoende bewust van de risico's van het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Loodet heeft reeds een verbetertraject ingezet om de
bewustwording in de omgang met gevaarlijke stoffen te verhogen bij deze groep
medewerkers. Hierdoor wordt door het inspectieteam vooralsnog afgezien van handhaving op
dit punt.
 Loodet dient de bekendheid van het interne noodnummer binnen het bedrijf te verbeteren.
 Loodet dient het betrekken van de installatiescenario’s bij de oefeningen van de
noodorganisatie planmatig te borgen.
 De kennis over de gevaareigenschappen van stoffen in relatie tot de herkenning van ADRetiketten dient te worden verbeterd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten. Er is geen
overtreding geconstateerd.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

