Samenvatting Brzo inspectierapport bij Bison International DC te Goes
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 milieueisen 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 1 december 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Bison International DC te
Goes. 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 3 december 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 Bison International DC?
Bison is een lijmproducent en heeft een aparte opslaglocatie voor gevaarlijke, brandbare en
giftige stoffen. Vanwege de grote hoeveelheden opgeslagen stoffen valt deze opslaglocatie
onder de BRZO wetgeving.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Bison International DC de volgende onderdelen:
• Plan van aanpak betreft de overtredingen en bevindingen maart 2015
• Vbs element i, De organisatie en het personeel
• Vbs element iii, De controle op de exploitatie
• Vbs element v, De planning voor noodsituaties
• Thema bluswatercapaciteit en opvang
Resultaten
Wat was op orde?
• Het opleidingsplan en –programma
• Het voorraadbeheerssysteem is actueel en compleet
• Medewerkers zijn goed op de hoogte van de procedures en werkzaamheden
• Het intern BHV plan is functioneel
• De stoffenlijst voor de hulpdiensten is actueel
Verbeterpunten (geen overtredingen)
• Er ontbreekt een opleidingsprocedure
• De specifieke BHV training gericht op de producten van Bison DC is onvoldoende

•

De BHV organisatie is in de scenario’s opgenomen voor het blussen van een beginnende
brand, maar Bison DC dient haar BHV personeel hiervoor specifiek te trainen.

Overtredingen
Tijdens deze inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie vonden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en
regelgeving op de geïnspecteerde onderwerpen. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs
niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

