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 Brzobedrijven, 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 25 september en 4 oktober 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, 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 4 oktober 2019 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:
• De Controle op de exploitatie (VBS element iii): de maatregelen m.b.t. de borging van de maximale
stelling belasting, het onderhoud van arbeidsmiddelen en de opvolging van acties uit inspecties.
• De Controle en Analyse (VBS element vii): de directiebeoordeling van 2018 over het functioneren
van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS).
• Ageing: de borging van de risico's van a) het faalmechanisme vermoeiing, b) de passieve
brandbeveiliging en c) de drukapparatuur voorheen zorgplicht.
• Stoffenlijst: de lijst van de gevaarlijke stoffen die in het bedrijf aanwezig zijn.
Resultaten
Wat was op orde?
• Controle op de exploitatie (VBS element iii): De Rijke heeft de opvolging van acties uit inspecties
aantoonbaar goed geïmplementeerd, en heeft ook de arbeidsmiddelen aantoonbaar goed
onderhouden.
• Controle en Analyse (VBS element vii): De Rijke heeft de directiebeoordeling aantoonbaar in
voldoende mate gericht op de beoordeling van het preventiebeleid en het functioneren van het VBS.
• Ageing: Vermoeiing, passieve brandbeveiliging, en drukapparatuur voorheen zorgplicht: De Rijke is
een PGS 15 opslagbedrijf zonder drukapparatuur, zonder passieve brandbeveiliging en zonder
installaties met een potentieel risico's op mechanische en thermische vermoeiing, derhalve zijn deze
inspectie items in het kader van het project Ageing voor De Rijke niet van toepassing.
• Stoffenlijst: De Rijke houdt de registratie van gevaarlijke stoffen die op het bedrijf worden
opgeslagen, goed bij. Deze lijst is digitaal beschikbaar voor de hulpdiensten wanneer er zich een
incident voordoet.
Wat waren de verbeterpunten?
• Controle op de exploitatie (VBS element iii): de Rijke dient de borging van de actualiteit van de
stelling kaarten en de registratie van beschadigingen aan de brandbescherming van de stalen
draagkolommen te verbeteren.

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