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 Brzoinspectie.
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 en 23 januari 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo,
de waterkwaliteitsbeheerder 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 25 januari 2018
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is De Rijke?
Veembedrijf 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.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij De Rijke de volgende onderdelen:
• Vbs-element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen)
 Totstandkoming installatiescenario’s
 Beoordeling van een Installatiescenario
• Vbs-element vi (Het toezicht op de prestaties)
 Doelstellingen
 Procedures VPI’s
 Jaarplan en voortgang
 Veiligheidsronden
 Onderzoek zware ongevallen
• Vbs-element vii (Controle en analyse)
 Auditteam
 Planning
 Directiebeoordeling
• MRA (Milieu Risico Analyse) en afstroomroutes
• Maatregelgerichte benadering (Terreinronde)
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Resultaten
Wat was op orde?
Vbs-element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen):
•
•

Het identificeren en beoordelen van risico's middels scenario's en het nemen van de nodige
maatregelen is procedureel geborgd.
Het format van de installatiescenario's voldoet aan de PGS 6 richtlijn.

Vbs-element vi (Het toezicht op de prestaties):
•
•

Er zijn prestatie indicatoren (VPI’s) opgesteld, waarmee de voortgang van de uitvoering van
dit element wordt bijgehouden.
De Rijke heeft een goed systeem voor het melden en onderzoeken van (zware) ongevallen.

Vbs-element vii (Controle en analyse):
• Dit Vbs-element (analyse van zware ongevallen en near-misses) wordt door De Rijke op de
juiste wijze uitgevoerd.
Maatregelgerichte benadering (terreinronde):
• Het bedrijfsterrein maakte een opgeruimde en ordelijke indruk.
Wat waren de verbeterpunten?
Vbs-element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen):
• Verwijzingen naar relevante documenten kunnen duidelijker aangegeven worden in de
procedure.
• Enkele LOD’s dienen (beter) gedocumenteerd te worden in het Vbs.
Vbs-element vi (Het toezicht op de prestaties):
• De Pbzo beschrijving van dit element dient te worden herschreven naar een procedure
• Bij elke procedure / instructie van Vbs vi moet een overzicht van de bijbehorende procedures
van dit element worden opgenomen.
MRA (Milieu Risico Analyse):
• De MRA is niet juist. Het bedrijf dient een nieuwe MRA op te stellen die overeenkomt met de
werkelijke situatie bij het bedrijf.
Maatregelgerichte benadering (terreinronde):
• Een aantal geconstateerde Arbo punten dienen te worden opgelost.
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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