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 3 en 5 oktober 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf De Rijke Northern Europe B.V. (verder te noemen
De Rijke). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is De Rijke?
De Rijke is een inrichting voor het (tijdelijk) opslaan, verladen, om en verpakken van koopmansgoederen,
opslaan van koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen van meer dan 10 ton in loodsen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij De Rijke de volgende onderdelen:
•
Ageing: Algemeen
•
Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation
•
Ageing: Koel- en bluswaterleidingen
•
VBS element iii: Maatregelen & onderhoudsmanagementsysteem: inspectie en onderhoud
brandblussystemen
•
VBS element iv: De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (MOC)
•
Milieu Risico Analyse (MRA)
•
Samenhang met andere systemen: Veiligheidscultuur
Resultaten
Wat was op orde?
• Ageing: Algemeen:
De Rijke heeft beleid vastgelegd ten aanzien van ageing dat passend is voor een PGS 15
bedrijf. De inspecties en keuringen zijn geschikt en goed gedocumenteerd, en de uitvoering van
het onderhoud en de monitoring middels inspecties is goed geïmplementeerd.
• Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation
De Rijke heeft geen installaties met leidingen: de beoordeling van de beheersing van de risico's
van CUI is derhalve niet van toepassing.
• Ageing: Koel- en bluswaterleidingen:
Omdat leidingwater als bluswater wordt gebruikt en vanwege het frequente onderhoud en
certificering dat plaats vindt op het blussysteem, lijkt er geen kans op het niet functioneren van
onderdelen door het aspect ageing.
• Inspectie en onderhoud brandblussystemen:
De Rijke besteedt het onderhoud van haar blusvoorzieningen uit aan een externe firma. De
inspecties zijn aantoonbaar goed gedocumenteerd. De blussystemen worden volgens de
wettelijk voorgeschreven termijnen geïnspecteerd; deze systematiek is goed geschikt. En tijdens

•
•

de inspecties zijn geen tekortkomingen geconstateerd; ook de implementatie is beoordeeld als
goed.
De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen:
De MOC procedure van De Rijke is goed gedocumenteerd, geschikt en aantoonbaar goed
geïmplementeerd. Ook de PDCA cyclus is goed geborgd.
Veiligheidscultuur:
De ambities van De Rijke met betrekking tot veiligheidscultuur wordt door de medewerkers als
positief ervaren. De Rijke bevindt zich met betrekking tot de veiligheidscultuur nog in een
startende fase.

Wat waren de verbeterpunten?
• MRA:
Indien De Rijke de nodige aanvullingen doorvoert, kan worden geconcludeerd dat er m.b.t. de
MRA geen overtredingen zijn.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs
verwachten van het bedrijf dat het het verbeterpunt gaat uitvoeren.
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