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RISICOSCAN OP- EN
OVERSLAGBEDRIJVEN
Inzicht in risico’s bij op- en overslagbedrijven.
INTRODUCTIE
Bedrijven in de op- en overslagbranche worden vaak
geconfronteerd met een grote variëteit aan onverwachte
risico’s. Steeds vaker worden deze bedrijven door
productiebedrijven ingezet als extern verlengstuk van het
productieproces. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan de opslag en aanlevering van grondstoffen.

RISICOSCAN OP- EN
OVERSLAGBEDRIJVEN
In het geval van grote hoeveelheden (brand)gevaarlijke grondstoffen zal de
opslagruimte moeten voldoen aan de strenge milieu- en veiligheidseisen. Daarnaast
kan het aantal logistieke handelingen tussen de opslaglocatie en het betreffende
productiebedrijf aanmerkelijk toenemen.
De aard en de omvang van de risico’s bij het opslagbedrijf kan door de waarde,
belangen of eigenschappen van de opgeslagen stoffen (bijvoorbeeld brand- of
explosie eigenschappen) sterk worden beïnvloed.
Tevens kunnen door de toename van de logistieke handelingen (nieuwe) risico’s
ontstaan.
Om deze risico’s in kaart te brengen en waar mogelijk en noodzakelijk te
verminderen, kan Bureau Veritas een risicoscan uitvoeren. De scan geeft eveneens
een goed beeld van het wettelijke kader waaraan moet worden voldaan.

WERKWIJZE
De uitvoering van risicoscans door Bureau Veritas bestaat uit een drietal die
navolgend kort worden toegelicht.
1. Informatie:
Aan de basis van iedere risicoscan staat het verzamelen van relevante informatie.
Het gaat hierbij primair om informatie over de aard en de hoeveelheden van de
opgeslagen stoffen en over de wijze waarop veiligheid in de organisatie is geborgd
(veiligheidsmanagementsystemen, noodplannen, procedures, werkinstructies en
dergelijke).

2. Locatiebezoek:
Een bezoek ter plaatse bestaat uit een bespreking met de binnen de organisatie
verantwoordelijke functionarissen en een fysieke inventarisatieronde. Doel van het
locatiebezoek is om vast te stellen wat het veiligheidsniveau is op het vlak van
menskracht, kennis, cultuur, bewustzijn en beschikbare procedures. Ook worden de
beschikbare bouwkundige en technische veiligheidsmiddelen geïnventariseerd.
3. Rapportage:
De risicoscan wordt afgesloten met het opstellen van een rapportage. De rapportage
geeft een overzicht van de wet- en regelgeving ten aanzien van de veiligheid binnen
de organisatie en de mate waarin invulling is gegeven aan de relevante wettelijke
voorschriften. Hierbij kan ondermeer worden gedacht aan zaken als de Arbo-wet
(richtlijnen met betrekking tot explosieveiligheid, ATEX 137), de Woningwet, het
Bouwbesluit en bouwverordeningen en de Milieuwet (in relatie tot de opslag van
gevaarlijke stoffen volgens PGS-15, externe veiligheid en het Besluit Risico’s Zware
Ongevallen (BRZO).
De rapportage omvat voorts een risicoanalyse naar aspecten (brand, explosie en
dergelijke) die de continuïteit van de onderneming kunnen bedreigen. De
aanbevelingen in het rapport kunnen van organisatorische en/of technische aard
zijn.

DIENSTVERLENING
Bureau Veritas biedt een volledig en samenhangend pakket van dienstverlening, dat
geheel op maat kan worden afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van
onze opdrachtgevers.
In relatie tot de uitvoering van risicoscans is Bureau Veritas ook actief op het gebied
van risicomanagement - en veiligheidsbeheersystemen. Daarnaast zijn risicoanalyses ten aanzien van (brand)veiligheid en de uitvoering van Aanvullende Risico
Inventarisaties & Evaluaties (zogeheten ‘ARIE’s’) in het leveringsprogramma
opgenomen.

INFORMATIE
Aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden
zijn op aanvraag verkrijgbaar via onze business unit Consultancy.
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