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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Noord-Europees Wijnopslag 
Bedrijf B.V. te Moezelhavenweg 10, Amsterdam 
 
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 17 en 18 april 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. (verder te noemen NWB). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 18 april 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is NWB? 
Het bedrijf slaat drinkbare alcoholhoudende producten en biodiesel op in bovengrondse opslagtanks. De 
producten worden over het algemeen aangevoerd per schip. Vanuit de tanks worden de producten over het 
algemeen met tankwagens en spoorketelwagons naar de afnemers getransporteerd. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij NWB de volgende onderdelen: 
- het overzicht hoe het bedrijf is gebouwd; 
- weten de werknemers precies met welke stoffen zijn hebben te maken; 
- worden veranderingen veilig ingevoerd; 
- wordt er geleerd van de incidenten op het bedrijf; 
- de wijze waarop het bedrijf zich zelf controleert. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Wijzigingen in het bedrijf worden goed beoordeeld op mogelijke gevaren; 
- het proces van controle is geschikt voor het bedrijf. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- de veiligheidskritische voorzieningen zijn niet op juiste manier vastgelegd; 
- de veiligheids- en gezondheidssignalering is niet overal waar het moet aanwezig moet zijn, aangebracht; 
- door onduidelijkheid in de procedure van onderzoek worden incidenten niet altijd op de goede manier 
onderzocht; 
- Uit de rapportage van de auditor is niet te herleiden dat de audit met voldoende diepgang is uitgevoerd. 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 


