Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Karl Rapp Rotterdam B.V. te
Malledijk 3, Spijkenisse
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 21 maart 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf
Karl Rapp Rotterdam B.V. (verder te noemen Karl Rapp). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 maart
2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Karl Rapp?
Op- en overslag van gevaarlijke stoffen in loodsen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Karl Rapp de volgende onderdelen:
- Orde en netheid;
- handbrandblusmiddelen;
- Vrijhouden kolomsprinklers;
- Opslagstellingen;
- Voorzieningen ter voorkoming uitstroming brandbare vloeistoffen in niet metalen verpakkingen;
- Actuele stoffenlijst.
Resultaten
Wat was op orde?
- Good housekeeping;
- In opslagloods 23 zijn handbrandblusmiddelen beschikbaar en voorzien van een geldige keuring;
- Kolomsprinklers vrijgehouden van opslag om koelende werking kolomsprinklers te garanderen;
- De palletstellingen zijn geschikt voor veilige opslag van gevaarlijke stoffen;
- Maatregelen zijn getroffen ter voorkoming uitstroming brandbare vloeistoffen naar naastgelegen
vakken;
- Steekproefsgewijs is vastgesteld dat is voorzien in een actuele stoffenlijst.
Wat waren de verbeterpunten?
Geen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.

