
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Expresso B.V. te Waalhaven 
N.z. 4, Rotterdam 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, 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 2 en 8 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het 
bedrijf Expresso B.V. (verder te noemen Expresso). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 december 
2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van 
het COVID-19 virus tegen te gaan is er enkel een Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd op 8 december 2020. 
Op 2 december 2020 is gekozen voor een inspectie-op-afstand. 
 
Wat voor een bedrijf is Expresso? 
Expresso is een stuwadoorsbedrijf dat schepen laad en lost en gevaarlijke stoffen en ongevaarlijke 
koopmansgoederen opslaat. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Expresso de volgende onderdelen: 
- VBS element i: De organisatie en het personeel 
- VBS element vi: Toezicht op de (veiligheids)prestaties 
- VBS element vii: Audits en directiebeoordeling 
- Veiligheidscultuur 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
VBS element i: De organisatie en het personeel 

- Expresso heeft de noodzakelijke opleidingen vastgelegd en over het algemeen tijdig uitgevoerd.  
 
VBS element vi: Toezicht op de (veiligheids)prestaties 

- Expresso houdt toezicht op de veiligheidsprestaties conform haar procedure. Hiervoor maakt 
Expresso gebruikt van veiligheidsprestatie-indicatoren die elk kwartaal worden gemonitord en indien 
nodig worden bijgestuurd. 

 
VBS element vii: Audits en directiebeoordeling 

- In 2019 heeft Expresso de interne audit conform haar procedure uitgevoerd en de verbeterpunten 
opgevolgd. 

 
Veiligheidscultuur 

- Expresso bevind zich wat veiligheidscultuur betreft in de startende fase. Dit houdt in dat het 
veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag nog niet of onvoldoende in de hele organisatie aanwezig is. 

 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
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VBS element i: De organisatie en het personeel 
- Functieprofielen zullen moeten worden herzien en de opleidingsmatrix zal hierop afgestemd moeten 

worden. 
 
VBS element vii: Audits en directiebeoordeling 

- De term voor interne audit in de procedure is verwarrend.  
- Kwalificatie-eisen (van interne auditor) opnemen in de procedure van audits. 
- Expresso moet de frequentie van de monitoring van de aanbevelingen uit de management review 

kleiner maken. De huidige frequentie van eens per jaar is een te brede interval. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 


