Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Veembedrijf De Rijke B.V.
(locatie Botlek) te Nieuwesluisweg 214 222, Botlek Rotterdam
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 16 en 17 januari 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Veembedrijf De Rijke B.V. (locatie Botlek) (verder te noemen De Rijke). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 januari 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is De Rijke?
De Rijke slaat verpakkingen met gevaarlijke stoffen op in loodsen. Verder worden gevaarlijke stoffen in bulk
(tanks) geladen en gelost. Tevens vult het bedrijf gevaarlijke stoffen af in emballage.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij De Rijke de volgende onderdelen:
- Personeel en organisatie
- Onderhoud blussystemen
- Beoordeling en uitwerking van wijzigingen
- Ageing: Algemeen, Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation (corrosie onder isolatie) en Koelen bluswaterleidingen
Resultaten
Wat was op orde?
- De Rijke heeft een actueel organogram.
- Er zijn functieomschrijvingen en jaarlijks worden functioneringsgesprekken gevoerd.
- Het opleidingstraject is goed geborgd en er worden alleen opgeleide externe werknemers ingezet.
- Men houdt periodiek een veiligheidsmanagementoverleg.
- De blussystemen worden goed onderhouden.
- Het proces van wijzigingen is goed vastgelegd en wordt toegepast.
- Bij de laad/los- en afvulinstallaties en blussystemen is ageing een relevant onderwerp. Deze
leidingen worden conform de procedures periodiek geïnspecteerd en onderhouden.
Wat waren de verbeterpunten?
- Een spoelprotocol opstellen en resultaten van spoelen van blusleidingen vastleggen.
- Alle procedurestappen opnemen in het MOC-formulier dan wel in de procedure vermelden waar en
hoe ze afgehandeld worden.
- De MOC-formulieren volledig invullen.
- De status van de acties in het MOC-formulier vermelden.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

