
 

 

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Karl Rapp B.V. te Spijkernisse 
 
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 10 juni 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Karl Rapp Rotterdam B.V. te Spijkenisse. 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 10 juni 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 Karl Rapp B.V.? 
Karl Rapp B.V.  slaat voornamelijk gevaarlijke stoffen op en verzorgt het laden en lossen van containers en 
vrachtwagens..  
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Karl Rapp B.V. de volgende onderdelen:  
 

 De kwantitatieve risico-analyse getoetst. 

 De afstroming door gaten in de vloer vanuit de hallen waarin gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen 

 De scheidingregels voor gevaarlijke stoffen. 
 

Resultaten 
 
Wat is op orde? 
 

 Karl Rapp beschikt over een goed systeem waarin het gescheiden opslaan van gevaarlijke stoffen 
goed geregeld is.  

 De gaten in de vloeren van de PGS 15 voorzieningen voor afstroming zijn inmiddels vergund. 
  
Verbeterpunt (geen overtreding) 
De opslag van gevaarlijke stoffen is in de loodsen 9 en 13 niet zoals in de kwantitatieve risico-analyse is 
beschreven. De invloed van deze afwijking op het uiteindelijk berekende risico  is echter minimaal. Bij het 
opstellen van een nieuwe kwantitatieve risico-analyse moet de kwantitatieve risico-analyse wel hierop 
worden aangepast. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs geen overtredingen geconstateerd. De inspecteurs 
constateerden één verbeterpunt. Daarvan verwachten ze dat het bedrijf die oppakt. Er zijn ook onderwerpen 
die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 


