
 

 

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 28 en 29 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het 
bedrijf De Rijke Northern Europe B.V. (verder te noemen De Rijke). De resultaten zijn in kaart gebracht en 
op 29 oktober 2021 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: 

 PDCA-cyclus; 

 Maatregelen algemeen; 

 VBS-element i: Organisatie en personeel. 
o Organisatiestructuur; 
o Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 
o Communicatie; 
o Opleiding & training; 
o Plan, Do, Check, Act-cyclus (PDCA: continue verbetering). 

 VBS-element ii: De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.  
o Preventiebeleid Zware Ongevallen (Pbzo); 
o Procedures voor de inventarisatie en evalueren van de gevaren voor zware ongevallen; 
o Uitvoering van risicostudies. 

 VBS-element v: De planning voor noodsituaties. 
o Bedrijfsnoodplan; 
o Noodorganisatie.  

 Domino-effecten fase 2 

 Actualiteit veiligheidsrapport 
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Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Opvolging van actiepunten; 

 Good housekeeping; 

 Procedure voor de inventarisatie en evaluatie van de gevaren van zware ongevallen; 

 Uitvoering van risicostudies; 

 Procedure voor de organisatie en het personeel; 

 Voldoende aandacht voor opleiding en training; 

 Herkenbaarheid en beschikbaarheid van de noodorganisatie; 

 Bedrijfsnoodplan; 

 Aantal opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV’ers); 

 Aanwezigheid genoemde maatregelen uit het noodplan; 

 Oefening van noodplan scenario 9; 

 Domino-effecten fase 2; 

 Actualiteit van het veiligheidsrapport. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

 Noodorganisatie (te weinig ploegleiders); 

 Nooduitgangen en vluchtroute; 

 Gedocumenteerde onderbouwing van de reductiefactor bij genomen maatregelen; 

 Beschrijving stappen in de scenario’s uit het noodplan. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


