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 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 8 en 22 oktober 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf Wilhelmsen Ships Service B.V. (verder te noemen Wilhelmsen. De resultaten zijn in kaart gebracht en
op 9 oktober 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Wilhelmsen
Wilhelmsen is een opslag- en distributiecentrum met servicewerkplaats en verkoopkantoor voor
scheepsbevoorrading.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Wilhemsen de volgende onderdelen:
 Heeft Wilhelmsen de verbeterpunten van de inspectie uit 2017 goed opgepakt?
 Heeft Wilhemsen haar bedrijfsterrein netjes opgeruimd en verzorgd?
 De wijze waarop Wilhelmsen de risico's inventariseert en evalueert;
 De juistheid van de scenario's die Wilhelmsen heeft opgesteld;
 Heeft Wilhelmsen de juiste maatregelen genomen om ongewenste gebeurtenissen te voorkomen?
 De wijze waarop Wilhelmsen is voorbereid op noodsituaties.
Resultaten
Wat was op orde?
 Wilhelmsen heeft de verbeterpunten van de Brzo-inspectie uit 2017 goed opgepakt;
 Wilhelmsen heeft haar bedrijfsterrein netjes opgeruimd en goed verzorgd;
 Wilhelmsen heeft het onderhoud en inspecties van de technische preventieve en repressieve
maatregelen van de noodorganisatie goed op orde.
Wat waren de verbeterpunten?
 De procedure risico-inventarisatie daarvan moet de documentatie worden aangevuld;
 Wilhelmsen moet goed nagaan of de beschreven maatregelen preventief of repressief zijn;
 Wilhelmsen moet in de scenario's geen subjectieve taal zoals bijvoorbeeld goed opgeleid personeel
gebruiken.
 Het bedrijf dient te achterhalen waarom het certificaat van de explosievenbunker is afgegeven op
basis van consumentenvuurwerk.
 De alarmering van de medewerkers in noodsituaties moet nog wat worden verbeterd.
 Bepaalde medewerkers in de noodorganisatie moeten worden getraind in het afzetten van de
afzuiginstallatie.
 Het PBZO-document moet nog worden aangevuld met de maatregel het lopen van oogrondes.

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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