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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Berner Produkten B.V. te
Steenbergstraat , Kerkrade
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 1 en 2 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Berner Produkten B.V. (verder te noemen Berner). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 27 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Berner?
Leverancier van verbruiksmaterialen, gereedschappen en chemie voor bedrijven in de automotive en
bouwactiviteiten
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Berner de volgende onderdelen:
Berner is een geheel nieuwe vestiging van het bedrijf en is medio 2020 gestart op de locatie in Kerkrade.
Deze eerste Brzo-inspectie is een initiële inspectie die is bedoeld om een globaal beeld te vormen van de
verschillende van belang zijnde aspecten. Daarbij wordt beoordeeld of Berner beschikt over een passend
Veiligheids-Management Systeem bestaande uit het PBZO en VBS. Bij deze geplande inspectie is een
oordeel gevormd over het Pbzo-document en zijn alle VBS-elementen aan de orde gekomen.
Resultaten
Wat was op orde?
Bij de inspectie is gebleken dat Berner een goede basis heeft voor een VMS, maar dat bij alle onderwerpen
opmerkingen en/of verbeteracties zijn te plaatsen.
Wat waren de verbeterpunten?
Pbzo-document
 de beschrijving op welke wijze Berner de verplichting invult om de beheersing van gevaren van zware
ongevallen continue te verbeteren ontbreekt;
 voor de beschreven thema's dient op onderdelen nog een verfijning plaats te vinden zodat beter wordt
aangesloten bij de criteria van het Brzo 2015 en het Rrzo.
VBS i
 de opleidingsbehoefte van de medewerker moet nog in een opleidingsmatrix worden vastgelegd.
VBS iii
 de procedures moeten worden aangepast en definitief worden vastgesteld;
 het werkvergunningensysteem is niet toegespitst op de risico's op een zwaar ongeval.
VBS iv
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 de procedure dient op onderdelen te worden aangepast / aangevuld m.b.t. de definitie van een wijziging,
het vormgeven van het MOC proces, de bemanning van het MOC team, criteria m.b.t. toe te passen
risicobeoordelingsmethodiek en de te gebruiken documentatie.
VBS v
 de noodsituaties zijn op een passende wijze vastgesteld en in een noodplan opgenomen, maar de
werkwijze is niet in een procedure vastgelegd;
 in het bedrijfsnoodplan ontbreekt de beschrijving hoe medewerkers worden opgeleid en geoefend en hoe
het noodplan wordt getoetst.
 Een actuele stoffenlijst voor de hulpdiensten dient op een toegankelijk plaats aanwezig te zijn.
VBS vi
 de procedure voor het bijsturen op grond van een actiepuntenlijst is passend maar deze moet worden
aangepast voor de items van VBS vi;
 de procedure voor de afhandeling van incidenten moet op onderdelen worden aangepast.
VBS vii
 in de procedure zijn niet alle te verwachten onderdelen van een intern auditproces beschreven;
 de audits worden niet volgens een vast format / stramien uitgevoerd waardoor is onvoldoende geborgd
dat audits op een eenduidige wijze (dezelfde uitgangspunten) plaatsvinden;
 voor de directiebeoordeling ontbreekt hoe het resultaat van de beoordeling wordt gerapporteerd, hoe de
actiepunten worden vastgelegd en op welke wijze wordt gecommuniceerd naar de medewerkers.
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 middelzware 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 2 overtredingen in categorie 3:
 VBS ii; Berner heeft een procedure vastgesteld voor de systematische identificatie van de gevaren van
zware ongevallen, maar daarin ontbreken essentiële zaken met betrekking tot de actualisatie van de
identificatie van de risico's en de beoordeling van de effectiviteit van de te treffen maatregelen.
 VBS vi; Berner beschikt niet over een procedure waarin de permanente systematische beoordeling van
de veiligheidsprestaties gerelateerd aan de doelstellingen van het preventiebeleid is vastgelegd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen 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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