
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Broekman Logistics Europoort 
B.V. te Merwedeweg 4, Europoort 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 10 en 11 november 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het 
bedrijf Broekman Logistics Europoort B.V. (verder te noemen Broekman). De resultaten zijn in kaart gebracht 
en op 11 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Broekman? 
Op -en overslag van gevaarlijke stoffen in emballage. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Broekman de volgende onderdelen: 

 Visuele inspectie; 

 Organisatie en het personeel;  

 Opleiding en trainingen; 

 Omgaan met wijzigingen; 

 Toezicht op de prestaties; 

 Veiligheidsrapport/Kennisgeving Brzo 2015; 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 De loodsen en het terrein waren verzorgd en opgeruimd; 

 De te volgen opleidingen en trainingen voor het personeel zijn gevolgd; 

 Ongevallen en bijna-ongevallen worden gemeld en onderzocht; 

 Communicatie betreffende ongevallen en bijna-ongevallen wordt uitgevoerd. 
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Wat waren de verbeterpunten? 

 Broekman dient alle punten, die geconstateerd zijn tijdens de visuele inspectie, op te pakken of uit te 
voeren; 

 Broekman dient bij significante wijzigingen het veiligheidsrapport of kennisgeving Brzo 2015 aan te 
passen en op te nemen in de MOC-procedure; 

 Broekman dient de actiepunten uit de Brzo-inspecties op te pakken; 

 Broekman dient de organisatiestructuur te actualiseren; 

 Broekman dient de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle functies en rollen te 
definiëren en vast te leggen; 

 Broekman dient de opleidingsmatrix actueel te houden; 

 Broekman dient de communicatie betreffende VBS-element i binnen de organisatie te verbeteren; 

 Broekman dient de verbeterpunten uit de onderzoeken naar ongevallen en bijna-ongevallen te 
bewaken en borgen dat deze worden uitgevoerd. 

 Broekman dient een risico-inventarisatie en –evaluatie op te stellen waarin de risico’s van 
Tetrahydrofuraan worden beoordeeld en maatregelen worden genomen om de risico’s voor de 
werknemers zoveel weg te nemen dan wel te beperken. Hierbij dient de arbeidshygiënische 
strategie gevolgd te worden; 

 Broekman dient alle processtappen in de MOC-procedure te beschrijven; 

 Broekman dient procedure en MOC-formulier op elkaar af te stemmen; 

 Broekman dient de actiepunten voorkomend uit de MOC’s op een centrale actielijst te plaatsen met 
een einddatum, waarvoor het actiepunt moet zijn gedaan, en een beheerder. 

 Broekman dient te borgen dat er verpakkingen in de loodsen worden opgeslagen die voldoen aan de 
criteria uit de PGS 15; 

 Broekman dient ,de LoD, gasdetectie,  te kalibreren voor het meest kritische gas dat kan ontstaan; 

 Broekman dient te onderzoeken of de positie van de gasdetectie (laag of hoog) in overeenstemming 
is met de opgeslagen gevaarlijke stoffen en gassen die gevormd kunnen worden; 

 Broekman dient  te onderzoeken of het personeel   aanvullend is getraind op deze LoD; 

 Broekman dient  aan te tonen dat de koppeling van de ventilatie met de gasdetectors is 
onderhouden; 

 Broekman dient te onderzoeken op welke manier voorkomen kan worden dat werknemers, in het 
geval van een incident, naar het gevaar toevluchten in plaats van weg van het gevaar te vluchten; 

 Broekman dient de propaantank inclusief (vul)installaties te beoordelen op het gebied van ATEX. 
Tevens dient hierbij aandacht te worden besteed aan de inspectie en het onderhoud van de 
apparatuur en de aarding op basis van de beoordeling. De uit de beoordeling geïdentificeerde 
maatregelen dienen per ommegaande genomen te worden; 

 Broekman dient uitvoering te geven aan de interne audits volgens planning;  

 Broekman dient de resultaten van de KPI’s bij te werken. Indien nodig zal Broekman op basis van de 
resultaten hiervan haar beleid moeten bijstellen; 

 Broekman dient te borgen dat het meldingsformulier voor ongevallen en bijna-ongevallen volledig 
wordt ingevuld op het geïmplementeerde format; 

 Broekman dient de criteria voor de uitvoering van onderzoek van ongevallen en bijna-ongevallen 
vast te leggen; 

 Broekman dienteen systeem te implementeren zodat de verbetermaatregelen uit de onderzoeken 
van ongevallen en bijna-ongevallen worden geregistreerd registreren en wordt geborgd dat deze 
worden uitgevoerd; 

 
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 één overtreding in categorie 3: 

 VBS-element a: 
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Het huidige VBS is onvoldoende om invulling te geven aan de uitwerking van het Pbzo en daarmee 
uitvoering te geven aan de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden, de gebruiken, de 
procedures, de procedés en de hulpmiddelen. 
 
Broekman beschikt daarmee niet over een volledig werkend VBS dat is afgestemd op de gevaren, de 
industriële werkzaamheden en de complexiteit van de organisatie op basis van de in de inrichting aanwezige 
risico’s. Hierdoor bestaat het gevaar dat niet alle maatregelen zijn genomen om zware ongevallen te 
voorkomen of de gevolgen ervan voor de menselijke gezondheid te beperken. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding 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+. 

 


