Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Iperen B.V. te Smidsweg
24, Westmaas en Energiebaan 15, Oude Tonge
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 5 en 6 maart 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Van Iperen B.V. (verder te noemen Van Iperen). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 6 maart 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Van Iperen?
Van Iperen BV levert adviezen en producten voor de land- en tuinbouw en voedingsindustrie. De inrichting
bestaat uit een afsluitbaar open terrein met een kantoorgebouw, diverse loodsen voor de opslag van
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en tankputten met stationaire tanks voor de opslag van
vloeibare kunstmeststoffen.
De inspecteurs controleerden bij Van Iperen de volgende onderdelen:
- Verbeterpunten 2019;
- Bedrijfsnoodplan;
- Ongevallen onderzoek;
- KPI's;
- Audits;
- Management review.
Resultaten
Wat was op orde?
- Verbeterpunten 2019
Wat waren de verbeterpunten?
Het bedrijf dient:
- aan te tonen hoe zij haar PBM-beleid heeft vastgesteld voor de verschillende soorten gevaarlijke
stoffen die zij ontvangt;
- de procedure aan te passen en per type afwijking te bepalen welke onderzoeksmethoden (met
vereiste deskundigheid) moet worden toegepast om te borgen dat het onderzoek met voldoende
diepgang zal worden uitgevoerd;
- de werkwijze eenduidig te maken te zorgen dat het soort meldingen in het systeem overeenkomt
met de meldingen beschreven in de procedure;
- een procedure vast te stellen, documenteren, implementeren en onderhouden voor:
- wat moet worden gemeten en gemonitord om na te gaan in welke mate
veiligheidsdoelstellingen worden behaald met behulp van veiligheidsprestatie-indicatoren;
- welke veiligheidsprestatie-indicatoren en criteria zij hanteert om haar veiligheidsprestaties
en het functioneren van de verschillende onderdelen van het VMS te analyseren en
evalueren;

-

bezoekers van het terrein duidelijke instructies mee te geven bij toegang van het terrein of regel het
afhalen van producten anders;
in de Management review meer over het functioneren van het VBS te bespreken/ beschrijven;
concrete doelstelling te formuleren;
spuitbussen gescheiden te houden van gevaarlijke stoffen of maak een speciale voorziening binnen
de PGS voorziening;
gevaarlijke stoffen bestemd voor distributie in gemarkeerde vakken te plaatsen.
te onderzoeken wat de maximale stapelhoogte is zodat de blusinstallatie nog doelmatig is. En borg
deze hoogte;
duidelijk de taken van de ploegleider in het bedrijfsnoodplan te beschrijven;
de bezetting te borgen van de BHV organisatie;
duidelijk de taken en verantwoordelijkheden van de BHV vast te leggen;
duidelijk te beschrijven wat de rolverdeling is bij een calamiteit van chauffeur en operator.

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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