Samenvatting Brzo inspectierapport AVR-Afvalverwerking BV
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 13, 16 en 30 oktober 2014 en 5 november 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf AVRAfvalverwerking B.V. (AVR) te Botlek Rotterdam. 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 12 november 2014 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 AVR-Afvalverwerking BV?
AVR is een afvalverwerkend bedrijf.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij AVR de onderdelen:
-

Samenhang met andere systemen: veiligheidscultuur;
VBS element b (De organisatie en de werknemers): Opleiding & training en PDCA cyclus;
VBS element d (Beheersing van de uitvoering): Maatregelen,
Onderhoudsmanagementsysteem en veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden;
VBS element e (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen): Management of Change;
VBS element g (Het toezicht op de prestaties): Systematische beoordeling van
veiligheidsprestaties en PDCA cyclus;
VBS element h (Audits en beoordeling): Directiebeoordeling;
Stoffenlijst;
Explosieveiligheid (ATEX);
Registratie gevaarlijke stoffen, en;
Grenswaardestelling gevaarlijke stoffen.

Resultaten
Wat is op orde?
-

De beoordeelde technische en organisatorische maatregelen in het kader van de beheersing
van de uitvoering m.b.t. het onderhoud zijn redelijk geïmplementeerd.
De uitgevoerde wijzigingen voor Management of Change zijn aantoonbaar goed
gedocumenteerd, geschikt en geïmplementeerd.
De overtreding uit 2013 van Brzo artikel 5 lid 3 onder g is opgeheven en de overtreding uit
2013 van Brzo artikel 5 lid 3 onder h is voldoende verbeterd en zal op implementatie worden
beoordeeld tijdens een eerst volgende periodieke inspectie.

Wat kan beter?
-

AVR dient in het kader van Management of Change de borging van de opvolging van lopende
(handhavings)dossiers na organisatorische wijzigingen te verbeteren.

Overtredingen
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de eventueel geconstateerde
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 inspecteurs verwachten tevens van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt.
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 1
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.
Overtredingen in categorie 2
Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in deze categorie. De overtredingen betroffen het
onvoldoende borgen van Opleidingen & Trainingen, het onvoldoende sluiten van de PDCA cyclus van
VBS element b en het beoordelen van de risico’s m.b.t. de inventarisatie, het beoordelen van
mechanische ontstekingsbronnen en het uitvoeren van daar uit voortvloeiende maatregelende.
VBS element b Organisatie en de medewerkers:
De items Opleidingen en Trainingen en de PDCA cyclus van VBS element b zijn beide matig geschikt
en daarnaast slecht geïmplementeerd. Tevens is de veilige inzet van de BHV ploeg en het tijdig
volgen van de herhalingsplichtige opleidingen & trainingen slecht geborgd. Omdat de registratie van
gevolgde opleidingen onvoldoende geschikt is en veiligheidskritische herhalingsplichtige opleidingen
niet tijdig worden gevolgd, heeft AVR ook de PDCA cyclus voor VBS element b aantoonbaar niet
gesloten. VBS element b is daarmee als geheel matig geschikt en slecht geïmplementeerd; dit zijn
overtredingen van Brzo artikel 5 lid 1 en lid 3, bijlage II onder b.
Explosieveiligheid:
Het systeem ter inventarisatie en beoordeling van de risico's i.h.k.v. explosieveiligheid en het daaraan
gekoppelde treffen van maatregelen heeft (nog) in onvoldoende mate gefunctioneerd. Er zijn
onderzoeken niet afgerond, niet uitgevoerd of er is geen eenduidigheid over de resultaten. Dit zijn
overtredingen van Brzo artikel 5 lid 1 en lid 3, bijlage II onder c.
Blootstelling gevaarlijke stoffen:
Registratie van gevaarlijke stoffen en CMR stoffen conform de wetgeving in het
Arbeidsomstandighedenbesluit heeft in onvoldoende mate plaatsgevonden. Het is niet aangetoond of
en op welke wijze alle grenswaarden van de genoemde stoffen zijn vastgesteld. Dit zijn overtredingen
van Brzo artikel 5 lid 1
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in deze categorie. De overtredingen betroffen de
registratie en bewaking van herhalingsplichtige opleidingen, het niet actueel zijn van het EVD, de
registratie van gevaarlijke stoffen en van CMR stoffen i.h.k.v. blootstelling en het vaststellen van
grenswaarden van gevaarlijke stoffen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs acht overtredingen geconstateerd; het bedrijf moet
deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken.
De inspecteurs hebben ook verbeterpunten constateerden en verwachten 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 overtredingen te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding,
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.
Openbaarmakingsprocedure
Naar aanleiding van het voornemen om deze samenvatting te publiceren heeft AVR-Afvalverwerking
B.V. (AVR) een zienswijze ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijze heeft het dagelijks bestuur
van de DCMR Milieudienst Rijnmond op 15 oktober 2015 een besluit tot openbaarmaking genomen
(kenmerk 22007576/340618). De reactie van AVR is te vinden via
http://www.avr.nl/duurzaam/veiligheid/.

