Samenvatting BRZO-inspectierapport bij Broekman Logistics Europoort
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op een publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de
resultaten van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 18 en 19 november 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf Broekman Logistics Europoort
B.V. te Europoort Rotterdam. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op
het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op
orde heeft en wat er nog aan schort. Op 27 november 2014 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat
hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en
het eindoordeel van het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Broekman Logistics Europoort?
Broekman Logistics Europoort is een bedrijf waar (gevaarlijke) stoffen in daarvoor ingerichte
opslagloodsen wordt opgeslagen.
Wat controleerden de inspecteurs?
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De inspecteurs controleerden de volgende onderdelen van het veiligheidsbeheerssysteem :
• Personeel en organisatie. Dit is een onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem. Het gaat
om maatregelen op het gebied van arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieu. Heeft het
bedrijf dit goed georganiseerd? Is het personeel daarvoor voldoende opgeleid?
• Reageren op noodsituaties. Is het bedrijf voldoende voorbereid op noodsituaties? Kan het dan
slagvaardig en effectief reageren?
• Altijd alert. Is het bedrijf altijd alert op de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen?
Wijzen personeelsleden elkaar op risico’s?
• Controles. Controleert het bedrijf stelselmatig of medewerkers zich houden aan de eigen
afspraken over veiligheid en milieu? Heeft dat in de praktijk voldoende effect? Zoeken ze
steeds naar verbeteringen?
• Veilige uitvoering. Zorgt het bedrijf ervoor dat het productieproces zo veilig mogelijk is?
• Milieu Risico Analyse (Dit betreft de maatregelen tegen mogelijke lozingen van verontreinigd
water op oppervlaktewateren bij calamiteiten).
Resultaten
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat met de geïnspecteerde procedures zware ongevallen
kunnen worden voorkomen dan wel kunnen worden beheerst. Ook de implementatie van deze
procedures is over het algemeen redelijk tot goed te noemen. De kennis van de geïnterviewde
personen is met inachtneming van hun rol binnen het veiligheidsbeheerssysteem voldoende. De
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Het totale pakket aan maatregelen van een bedrijf om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Dit moet het bedrijf
systematisch geborgd hebben met procedures waarin afspraken staan wie wat wanneer moet doen. Het systeem moet ervoor
zorgen dat er maatregelen zijn genomen en dat die ook blijven werken. Het gaat daarbij om technische maatregelen (ventilatie,
filters, brandblussers, etc.) en organisatorische (afspraken over regelmatige controle, tijdig waarschuwen, wie doet wat als er
iets misgaat).

manier waarop het bedrijf zijn eigen procedures zowel intern als extern laat auditeren is als goed
beoordeeld.
Wat is op orde
• De controle van het bedrijf op het veiligheidsbeheerssysteem.
• De alertheid op mogelijke risico’s.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
• Lichte verbeterpunten op het gebied van personeel en organisatie.
• Het oefenen aan de hand van scenario’s moet meer gestructureerd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele verbeterpunten en geen overtredingen.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen
die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

