Samenvatting Brzo inspectierapport Bertschi 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 14, 15 en 30 april 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Bertschi BV. 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 30 april 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 Bertschi BV.?
Bertschi is een op- en overslag bedrijf van gevaarlijke stoffen in (tank)containers.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Bertschi de onderdelen:
 Aanwezigheid van maatregelen tijdens de visuele inspectieronde over het terrein.
 Scenario’s: Maatregelen/Lines of Defence (maatregelen die een bedrijf moet nemen om zware
ongevallen te voorkomen).
 VBS-element e (de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen): Management of Change.
 VBS-element f (de planning voor noodsituaties): Systematische identificatie van noodsituaties,
noodplan, noodorganisatie, stoffenlijst en PDCA-cyclus (Plan Do Act Check; goede planning,
uitvoering, controle en zo nodig bijstelling).
 Bedrijfsbrandweer: thema bluswatercapaciteit en opvang.
Resultaten
Wat is op orde?
 De tijdens deze inspectie gecontroleerde technische en organisatorische maatregelen voor de
beheersing van de externe veiligheidsrisico's worden toegepast en onderhouden.
 De identificatie van wijzigingen (VBS e).
 De planning voor noodsituaties (VBS f).
 De bluswatercapaciteit en opvang.
Wat kan beter?
 De, in de onderzochte scenario’s, beschreven Lines of Defence (LOD’s) dienen nader te worden
gespecificeerd.
 Conform afspraak heeft Bertschi binnen twee weken na de close-out aan het Wabo bevoegd
gezag aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn de scenario's zullen zijn aangepast.
Het inspectieteam heeft er vertrouwen in dat Bertschi de aangegeven wijzigingen tijdig doorvoert;
er zal controle op de implementatie plaatsvinden tijdens de eerstvolgende periodieke inspectie.



Ook het sluiten van de PDCA-cyclus op VBS-niveau zal tijdens de eerstvolgende periodieke
inspectie worden gecontroleerd.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

