Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Wilhelmsen Ships Service
B.V. te WILLEM BARENTSZSTRAAT 50, Rotterdam Albrands
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo bedrijven, 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 oktober 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrij f
Wilhelmsen Ships Service B.V. (verder te noemen WSS). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3
oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is WSS?
WSS is een opslag- en distributiecentrum met servicewerkplaats en verkoopkantoor voor
scheepsbevoorrading.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij WSS de volgende onderdelen:
personeel en organisatie
ageing: er is geïnspecteerd welke maatregelen het bedrijf genomen heeft om de effecten van
veroudering (ageing) op de installaties te beperken. Hierbij is de onderverdeling gemaakt in de
onderwerpen Algemeen, Leidingen/Corrosion under Insulation (CUI) en Koel- en Bluswaterleidingen.
Resultaten
Wat was op orde?
Personeel en organisatie
Het bedrijf kenmerkt zich door een hands-on-mentaliteit. Het bedrijf reageert snel op geconstateerde
aandachtspunten voert ze direct uit of plant te leren zaken. Het bedrijf heeft een actueel organogram
en er zijn functieomschrijvingen. Jaarlijks worden er functioneringsgesprekken gehouden en de
doelen die de werknemers moeten halen worden gemonitord. Het opleidingstraject is geborgd en er
worden opgeleide medewerkers ingezet.
Ageing
Er is een procedure hoe de integriteit van de installatie behouden blijft. Installatiedelen en
componenten die niet functioneren of dat er aanwijzingen zijn dat hun technische integriteit afneemt
is geborgd. Onderhoud van installaties met een verhoogd risico op veroudering/ ageing wordt in
meerjaren onderhoudsplannen opgenomen en uitbesteedt. Werkzaamheden aan installaties en
vervangingen worden vastgelegd en gedocumenteerd in een onderhoudsprogramma.
Wat waren de verbeterpunten?
Maandelijks moet worden gecontroleerd of de aanwezige werknemers het interne noodnummer
kennen.
Maandelijks moet worden gecontroleerd of de aanwezige werknemers de risico’s van het opladen
van de heftrucks kennen.

-

-

Zet bij indiensttreding van het nieuwe management (december 2017) het ‘kwartaaloverleg’ weer op
de agenda zodat er over het onderwerp de beheersing van risico’s met alle medewerkers wordt
gesproken en dit wordt geborgd.
Jaarlijks moet voor werknemers concrete prestatie-indicatoren voor competenties, kennis, taken,
bevoegdheden, verantwoordelijkheden en dergelijke worden opgesteld.
De gegevens in het Centraal RegistratiePunt gevaarlijke stoffen kunnen gebruikt worden voor een
snelle toets van de opgeslagen stoffen aan de vergunning. Bij constatering van afwijkingen moet
direct gehandeld worden.

Geconstateerde 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 middelz ware 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.
Het inspectieteam constateerde een categorie 3 overtreding:
WSS heeft de controle op het niet plaatsen van losse goederen in stellingen op hoogte, onvoldoende
geborgd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen
de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten
geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is
beschreven op de website van BRZO+.
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