
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij De Rijke Northern Europe 
B.V. te Malledijk 7, Spijkenisse 
 
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 15 oktober 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio 
het bedrijf De Rijke Northern Europe B.V. (verder te noemen De Rijke). De resultaten zijn in kaart gebracht 
en op 17 oktober 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is De Rijke? 
De Rijke is een inrichting voor het opslaan van koopmansgoederen en van gevaarlijke stoffen van meer dan 
10 ton in loodsen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij De Rijke de volgende onderdelen: 
• Juistheid Veiligheidsrapport 
• Maatregelen - Visuele inspectie PGS 15 opslag 
• Scenario's 
• De organisatie en het personeel (VBS i) 
• De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen (VBS ii) 
• De planning voor noodsituaties (VBS v) 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
• Juistheid Veiligheidsrapport 

De Rijke heeft een actueel VR en heeft de daarin beschreven maatregelen in praktijk aantoonbaar 
goed geïmplementeerd en heeft ook het onderhoud en inspectie van de veiligheidskritische 
preventieve technische LOD's goed gedocumenteerd. 

 
• Maatregelen - Visuele inspectie PGS 15 opslag 

De Rijke heeft de goodhousekeeping op orde en slaat de verpakte goederen op conform de PGS 15. 
 
• Scenario's 

De Rijke heeft VR installatie scenario's opgesteld conform het format van de PGS 6. 
 
• De organisatie en het personeel (VBS i) 

De Rijke heeft als onderdeel van VBS element Organisatie en personeel, de in de onderzochte 
scenario's opgevoerde organisatorische preventieve LOD's m.b.t. de kennis en kunde van de 
heftruckchauffeurs, middels vereiste opleidingen en trainingen aantoonbaar goed geborgd. 
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Wat waren de verbeterpunten? 
• Maatregelen - Visuele inspectie PGS 15 opslag  

De Rijke heeft verschillende gedeukte verpakkingen met ADR geklasseerde stoffen in opslag. 
Omdat de aangetroffen gedeukte en af te keuren verpakkingen met ADR klasse 9 geen directe 
invloed hebben op de risico's van een zwaar ongeval, is de afwijking van het Brzo 2015 (niet 
voldoende implementeren van de eigen procedure) niet aangemerkt als een overtreding van VBS 
element ii. De procedures voor het beoordelen van beschadigde verpakkingen zijn onvoldoende 
geïmplementeerd, maar De Rijke  heeft nog tijdens de inspectie acties ingezet om de borging voor 
het fit for purpose zijn van de verpakkingen van ADR goederen te verbeteren.  

 
• Scenario's 

De beoordeelde scenario's zijn inhoudelijk onvoldoende geschikt en De Rijke heeft deze sceanrio's 
nog tijdens de inspectie aangepast. Naar aanleiding van de geconstateerde omissies tijdens deze 
inspectie zal De Rijke ook de andere scenario's opnieuw beoordelen. 

 
• De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen (VBS ii) 

De Rijke heeft als onderdeel van VBS element Identificatie van gevaren, een geschikte systematiek 
voor het bepalen van de scenariorisico's zonder LOD's en heeft, na de doorgevoerde aanpassingen, 
naspeurbaar de risicoreductie van de opgevoerde LOD's gedocumenteerd. 

 
• De planning voor noodsituaties (VBS v) 

De Rijke heeft als onderdeel van VBS element Planning voor noodsituaties, de in de onderzochte 
scenario's opgevoerde organisatorische preventieve LOD's goed gedocumenteerd. Omdat enkele 
verbeteringen moesten worden doorgevoerd, is de geschiktheid beoordeeld als redelijk. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 


