Samenvatting BRZO-inspectierapport bij C. Steinweg-Handelsveem B.V.
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 milieueisen 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 inzicht te geven in de resultaten van de Brzo-inspectie bij C. SteinwegHandelsveem B.V., die in maart 2015 is uitgevoerd.
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 4, 12, 23 en 25 maart 2015 controleerde een inspectieteam C. Steinweg-Handelsveem B.V. 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 9 april 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting
staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en de beoordeling van het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is C. Steinweg-Handelsveem B.V.?
C. Steinweg-Handelsveem B.V. slaat gevaarlijke stoffen in verpakking op in hiervoor bestemde loodsen en
in containers. Deze stoffen worden aangevoerd via de weg en via scheepsvaart.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij C. Steinweg - Handelsveem B.V. de volgende onderdelen:
• Zijn getroffen veiligheidsmaatregelen beschikbaar.
• Is er voorzien in een algemeen beheersysteem om het beleid ter voorkoming van zware ongevallen
te bepalen en uit te voeren?
• Is de planning voor noodsituaties geregeld?
• Is er voorzien in het toezicht op de veiligheidprestaties?
• Worden audits en directiebeoordelingen uitgevoerd?
Resultaten
Wat is op orde?
• Er is sprake van good housekeeping.
• Veiligheidsrondgangen worden uitgevoerd.
• Bijna-ongevallen worden geregistreerd en maatregelen worden getroffen.
• Middels periodiek VMS-overleg worden actiepunten besproken.
• Het scenario overvullen giftige vloeistoffen bij afvulinstallatie is voldoende uitgewerkt.
• Er is voorzien in een auditplanning en audits vinden plaats.
• Er is een directiebeoordeling uitgevoerd.
Verbeterpunten (geen overtreding)
• C. Steinweg - Handelsveem B.V. moet de beschrijvingen in het PBZO-document aanpassen.
• Er moet worden voorzien in een minimale bezetting van de BHV-organisatie in de avonduren.
• De veiligheidsdoelstellingen moeten worden verduidelijkt.
• De veiligheidsprestaties voor de VBS-elementen moeten nader worden uitgewerkt.

•

Een aantal scenario's moet nog verder worden uitgeschreven.

Overtredingen
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de 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 ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 1
Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.
Overtredingen in categorie 2
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde vier overtredingen in deze categorie.
Eindoordeel
Bij C. Steinweg - Handelsveem B.V. zijn vier overtredingen aangetroffen.
• Een vluchtweg en een handbrandmelder waren onvoldoende bereikbaar. Deze overtreding is direct
ongedaan gemaakt.
• Een brandkraan was onvoldoende bereikbaar. Dit is de dag van inspectie opgelost.
• Er moet een procedure voor noodsituaties worden opgesteld en het noodplan moet op onderdelen
worden aangepast en beoefend.
• Middels de uitgevoerde audits is niet voldoende vastgesteld of het VBS functioneert en in de
directiebeoordeling is niet voldoende beschreven op grond van welke informatie de resultaten van
het beleid en het VBS zijn beoordeeld.
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet
deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten
constateerden, verwachten ze 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 handhavingstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan
nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

