Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nijman/Zeetank Onroerend
Goed BV te Wattweg 2, 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 3 en 5 maart 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf
Nijman/Zeetank Onroerend Goed BV (verder te noemen Nijman). De resultaten zijn in kaart gebracht en op
5 maart 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Nijman?
Nijman is een inrichting voor logistieke dienstverlening op het gebied van transport en distributie van
petrochemische producten, brandstof, gas, stukgoed en glas. Naast vervoer verzorgt Nijman de afhandeling
van bijkomende activiteiten zoals inslag, uitslag, opslag, het verwarmen, afvullen van cans, vaten, IBC's en
het wegen van producten. Verder voert het bedrijf onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan
tankcontainers.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Nijman de volgende onderdelen:
- VBS element i( personeel en organisatie)
- VBS element iii(werkvergunningen)
- PDCA cyclus(actiepunten)
Resultaten
Wat was op orde?
Nijman heeft een goede procedure voor het betreden van besloten ruimten;
Wat waren de verbeterpunten?
- Nijman dient het Pbzo-document voor wat betreft de beschrijving van VBS element iii (Controle op de
exploitatie) aan te passen;
- Nijman dient op de werkvergunningformulieren ruimte te creëren voor het benoemen van de gevaren
welke bij de uit te voeren werkzaamheden horen;
- De implementatie van de procedure voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden kan in sommige
gevallen beter;
- De bereikbaarheid van de nooddouche is in een enkel geval voor verbetering vatbaar;
- Nijman dient de zelfde namen van opleidingen in de trainingsmatrix als functieprofielen te gebruiken;
- Nijman dient vast te leggen aan welke opleidingen functionarissen moeten voldoen;
- Nijman dient de benaming van de certificaten overeen te laten komen met benaming van benoemde
opleidingen in de matrix;
- Nijman dient keuringsbewijzen en rapportages van test brandputten op te vragen, door te sturen naar
bevoegd gezag en te archiveren;

-

Nijman dient maatregelen te nemen om de uitvoering van de actiepunten te borgen en maatregelen om
herhaling van eerdere tekortkomingen in de planning te voorkomen;

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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