Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Citters Beheer BV te
Europaweg zuid , Vlissingen
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 Brzoinspectie.
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 22 en 23 augustus controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Van Citters Beheer BV (verder te noemen VCB). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 30 augustus 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is VCB?
VCB is de beheersorganisatie welke is belast met het veilig saneren en ontmantelen van de
voormalige Thermphos locatie.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij VCB de volgende onderdelen:
- onderhoudsmanagementsysteem
- veilig uitvoeren van de werkzaamheden
- analyse en opvolging van incidenten
- verbetercyclus
Resultaten
Wat was op orde?
- werkvoorbereiding inclusief het in beeld brengen van de risico's voor die werkzaamheden
- inzicht in veiligheidskritische apparatuur beschreven in onderhoudssysteem
- meldsysteem voor ongewenste situaties
- inrichten en beheer van centrale opslagplaats gevaarlijke stoffen
Wat waren de verbeterpunten?
- aantoonbaar borgen van verbetermaatregelen
- toezicht op gebruik van taak-risico-analyse op de werkvloer, persoonlijke beschermingsmiddelen en
repressieve beheersmaatregelen
- functionele testmethoden voor onderhoud vastleggen
- leren van incidenten en communiceren in de organisatie
- actualiteit van de stoffenlijst voor de hulpdiensten
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs geen overtreding geconstateerd. De inspecteurs
hebben verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

