
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Veembedrijf De Rijke B.V. 
(locatie Botlek) te Nieuwesluisweg 214, Botlek Rotterdam 
 
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 22, 26 en 28 januari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het 
bedrijf Veembedrijf De Rijke B.V. (locatie Botlek) (verder te noemen De Rijke). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 28 januari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is De Rijke? 
De Rijke B.V. locatie Botlek is een bedrijf waar stoffen van verschillende ADR klassen worden opgeslagen. 
Daarnaast heeft De Rijke een afvullijn om vloeistoffen in kleinere verpakkingen af te vullen. 
 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan is de 
inspectie als volgt uitgevoerd: 

 Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door De Rijke toegezonden 
documentatie. 

 De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen. 

 De visuele inspectie wordt door een deel van het inspectieteam op een later moment ter plaatse 
uitgevoerd. 

 De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaats gevonden. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij De Rijke de volgende onderdelen: 
 
VBS-element i: 

 Organisatiestructuur. 

 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

 Communicatie. 

 Opleiding & training. 

 Plan, Do, Check, Act-cyclus (PDCA: continue verbetering). 
 
VBS-element ii: 

 Preventiebeleid Zware Ongevallen (Pbzo). 

 Procedures voor de inventarisatie en evalueren van de gevaren voor zware ongevallen. 

 Uitvoering van risicostudies. 
 
VBS-element iii: 

 Werkvergunningen. 
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Resultaten 
 
Wat was op orde? 
VBS-element i. 

 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

 Opleiding & training. 

 PDCA. 
 
VBS-element ii: 

 Beleid. 

 PDCA. 
 
VBS-element iii: 

 PDCA. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
VBS-element i. 

 Organisatiestructuur: organogram dient de volledige veiligheidsorganisatie weer te geven. 

 Communicatie: bij het missen van een communicatiemoment dient geborgd te worden dat de 
medewerker wordt geïnformeerd. 

 
VBS-element ii: 

 De gebruikte methoden voor risicostudie moeten worden beschreven in het Pbzo document; 

 De wijze waarop of in welke gevallen risico's of gevaren opnieuw bepaald moeten worden 
beschreven in het Pbzo document;  

 Onder welke omstandigheden code oranje gehanteerd wordt in de risicomatrix en welke termijnen 
hieraan zijn gekoppeld moet beter worden omschreven in het Pbzo document; 

 De opleidingseisen voor medewerkers die een risicostudie uitvoeren moeten worden vastgelegd; 

 Het gebruik van de risicomatrix moet worden vastgelegd in de betreffende procedures; 

 Het gebruik van de template voor de risicostudie (What-If) moet worden vastgelegd. 
  
VBS-element iii: 

 De opleidingseisen voor medewerkers die werkvergunningen uitgeven opnemen in de procedure; 

 In de training moet aandacht gegeven worden aan de juiste invulling van de werkvergunningen 
template; 

 Een werkwijze voor de controle voor het juist invullen van werkvergunningen toevoegen aan de 
nieuwe procedure. 

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


