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 11 en 13 april 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf Bertschi B.V. (verder te noemen Bertschi). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 april 2016
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Bertschi?
Bertschi is een op- en overslag bedrijf van gevaarlijke stoffen in (tank)containers. Het transport gebeurd
voornamelijk via het spoor en de weg.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Bertschi de volgende onderdelen:





toetsing van de uitgevoerde kwantitatieve risico-analyse aan de feitelijke situatie;
scenario's: beschrijving van de gevaren en de wijze waarop ze beperkt worden;
de voorbereiding op de rampenbestrijding;
de wijze waarop de directie de werking van het veiligheidsbeheersysteem beschreven heeft en
uitvoert.
Resultaten
Wat was op orde?





Bertschi heeft in de kwantitatieve risicoanalyse de actuele situatie met betrekking tot de op- en
overslag van (tank)containers goed berekend.
De werkwijze bij het opstellen van installatiescenario's is geschikt voor de omvang en risico's bij dit
bedrijf.
De infrastructurele-, informatie- en veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de uitvoering van de
rampbestrijding zijn in voldoende mate voorbereid en geborgd in het calamiteitenplan.
Bertschi heeft het uitvoeren van een directiebeoordeling goed vastgelegd. Men heeft een goed beeld
van het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem en stuurt indien nodig bij.

Wat waren de verbeterpunten?



De beoordeelde installatiescenario's kunnen op een aantal punten nog aangevuld dan wel
aangepast worden.
De uitwerking van de rampbestrijdingscenario’s moet in het definitieve Veiligheidsrapport uitgewerkt
worden conform het format in de PGS richtlijn 6.




Bertschi moet de taken en verantwoordelijkheden van de ingehuurde bedrijfsbrandweer beter
vastleggen en de toetsing ervan borgen. Dit betreft bijvoorbeeld het oefenen met blusschuim, dat
niet was gemeld bij Bevoegd gezag. Hierover zal Bertschi door de DCMR aangeschreven worden.
Bertschi kan de verschillende actielijsten die in gebruik zijn combineren tot een centrale actielijst die
periodiek in het terminaloverleg besproken wordt.

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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