
 

 

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 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 7 en 10 januari 2019 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 31 januari 2019 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 iii (de controle op de exploitatie):  

o good housekeeping 
o vatenvulinstallatie (i.r.t. Atex) 
o onderhoud installaties 

• VBS element v (de planning voor noodsituaties):  
o bedrijfsnoodplan 
o brandscenario's 

• Algemeen Thema ATEX:  
o vatenvulinstallatie (i.r.t. VBS iii) 

• Ageing: passieve brandbeveiliging 
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Resultaten 
 
Wat was op orde? 
• VBS element iii (de controle op de exploitatie):  

o vatenvulinstallatie (i.r.t. Atex)  
De nieuw in gebruik genomen vatenvulinstallatie wordt tijdig geïnspecteerd en onderhouden.  

o onderhoud installaties  
Het inspectie- en onderhoudswerk wordt uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. 

• Algemeen Thema ATEX:  
o vatenvulinstallatie (i.r.t. VBS iii)  

De ruimten van de beschouwde vatenvulinstallatie zijn volgens de wettelijke eisen onderverdeeld in 
gevarenzones. 

• Ageing:  
o passieve brandbeveiliging  

Het beleid en de onderhoudsmatrix voor de passieve brandbeveiliging zijn vastgesteld en daarbij 
wordt voldaan aan de vigerende regelgeving. Bij de uitvoering en het onderhoud hieraan zijn geen 
omissies aangetroffen. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
• VBS element v (de planning voor noodsituaties): bedrijfsnoodplan 

De Rijke dient het nut en de noodzaak van de categorisering van incidenten te onderzoeken en indien 
nodig aan te passen in het bedrijfsnoodplan.  
De Rijke dient vast te stellen en te onderbouwen wat de noodzakelijke minimale bezetting is van de 
bedrijfsnoodorganisatie.  
De Rijke dient te onderzoeken wat de status is van de opmerking dat het kantoorpersoneel inzetbaar is 
zoals vermeld op pagina 19 van het bedrijfsnoodplan. 
De Rijke dient de frequentie van de controle op de juistheid van de telefoonnummers van de 
buurbedrijven in lijn te brengen met de frequentie van de noodplanoefeningen. 

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


