Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Bertschi B.V. te Theemsweg
27, Botlek Rotterdam
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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.
Inleiding
Op 13 en 15 april 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Bertschi B.V. (verder te noemen Bertschi). De resultaten zijn in kaart gebracht en
op 20 april 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Bertschi?
Bertschi is een op- en overslagbedrijf van (gevaarlijke) stoffen in (tank) containers. Het transport gebeurt via
het spoor en de weg.
Wat controleerden de inspecteurs?
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan is
op de eerste dag in de ochtend een Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd. Voor de overige
inspectieonderwerpen is gekozen voor een inspectie-op-afstand.
Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:
-

Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Bertschi toegezonden
documentatie;
De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen;
De inspectie en de rapportage zijn hoofdzakelijk gericht op de criteria “gedocumenteerd” en “geschikt”
en waar mogelijk op geïmplementeerd;
De terugkoppeling (close out) heeft ook digitaal door middel van videobellen plaats gevonden.

De inspecteurs controleerden de volgende onderdelen:
- Tijdens een visuele inspectie is orde en netheid van het terrein beoordeeld en er is bekeken of Bertschi
in de praktijk ook veilig werkt; De opvolging van de actiepunten van de Brzo-inspectie uit 2020;
- De procedures en instructies m.b.t. werkvergunningen;
- De juistheid van de kwantitatieve risicoanalyse (QRA);
- De vijfjaarlijkse beoordeling van het gehele veiligheidsrapport (VR);
- De bedrijfsbrandweerscenario's.
- Domino-effecten: bepalen van effectengebieden (als veroorzaker en ontvanger) en communicatie erover
met (Brzo-)bedrijven

Resultaten
-

Wat was op orde?
Procedure werkvergunningen.
Bertschi houdt voor werkvergunningen goede KPI-‘s bij.
De actiepunten van de Brzo-inspectie uit 2020 zijn allemaal afgehandeld.
De uitgangspunten van de QRA komen overeen met de situatie ter plaatse.
Bertschi heeft geborgd dat er geen BLEVE scenario kan ontstaan.
Bertschi heeft de domino-effecten als veroorzaker aantoonbaar met de buurbedrijven gedeeld.
Bertschi heeft het veiligheidsrapport aangepast aan alle significante wijzigingen.
Bertschi heeft een goed systeem voor het testen en inspecteren van de blusvoorzieningen.
Bertschi heeft de taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de noodorganisatie goed
omschreven.
Berschi houdt het bedrijfsbrandweerjournaal op een goede wijze bij.

Wat waren de verbeterpunten?
- Bertschi dient het werkvergunningformulier aan te passen zodat de locatie van de werkzaamheden
duidelijk vermeld kan worden.
- Bertschi dient werkvergunningen vollediger en concreter in te vullen.
- Bertschi moet de propaantank in de nieuwe versie van de QRA benoemen en motiveren waarom
deze niet is meegenomen in de risicoberekening.
- Bertschi moet de QRA aanvullen met de mogelijkheid tot het parkeren van tankwagens met alle
vergunde gevarenklassen.
- Bertschi moet de domino-effecten als blootgestelde inrichting nog gaan beoordelen.
- Bertschi moet bij de geplande actualisatie van het VR en het Pbzo voor eind december 2021 de
relevante informatie over de domino-effecten als veroorzaker en ontvanger opnemen.
- Bertschi dient procedureel te borgen dat het VR vijfjaarlijks bezien wordt.
-

Bertschi dient haar scenario’s te herzien en de preventieve en repressieve LOD's opnieuw te
beoordelen.
Bertschi moet in 2021 de training ‘gevaarlijke stoffen en commandostructuur Gezamenlijke
Brandweer’ geven aan haar bedrijfsnoodorganisatie.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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