
Samenvatting Brzo inspectierapport DHL Supply Chain BV 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en 
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
BRZO-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel 
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten 
van deze BRZO-inspectie.  
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij BRZO-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te 
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.  
 
Inleiding 
 
Op 20 en 27 januari 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf DHL Supply Chain Rotterdam te 
Botlek-Rotterdam. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied 
van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en 
wat er nog aan schort. Op 27 januari 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen 
waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel 
van het inspectieteam. 
 
Wat voor een bedrijf is DHL Supply Chain Rotterdam (verder DSC)? 
DSC is een op- en overslagbedrijf met gevaarlijke stoffen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij DSC de onderdelen: 

• Maatregelen (algemeen) 

• PBZO-document 

• VBS-element f  (Noodorganisatie) 

• VBS-element g (Het toezicht op de prestaties) 
- Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties 
- PDCA-cyclus 

• VRR-thema Bluswatercapaciteit en opvang 
 

Resultaten 
 
Wat is op orde? 
Tijdens de BRZO-inspectie is het landelijke Thema-inspectie Brandweer BRZO 2015 
'Bluswatercapaciteit en Opvang' aan de orde geweest. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd 
 
Wat kan beter? 
Element f noodorganisatie: DSC heeft voldoende opgeleide noodorganisatiefunctionarissen, maar de 
beschikbaarheid van deze functionarissen is onvoldoende geborgd. Ook de middelen voor de 
noodorganisatie zijn aanwezig, alleen de documentatie en het beheer is niet altijd volledig. De 
noodorganisatiefunctionarissen oefenen niet conform het eigen oefenschema, en actiepunten uit 
evaluaties van oefeningen leiden niet aantoonbaar tot verbetering. 
 



Overtredingen 
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de eventueel geconstateerde 
overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor 
de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 
voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde 
is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis 
van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven. 
De inspecteurs verwachten tevens van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. 
 
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld: 
 
Overtredingen in categorie 1 
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.  
 
Overtredingen in categorie 2 
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.  
 
Overtredingen in categorie 3 
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in deze categorie. De overtredingen betroffen de 
borging van VBS-element g, de uitvoering van maatregelen en de naleving van de 
omgevingsvergunning. 
 
- Element g Toezicht op de veiligheidsprestaties: 
DSC heeft het Toezicht op de prestaties onvoldoende geborgd: de systematische beoordeling van 
veiligheidsprestaties en de PDCA -cyclus zijn onvoldoende gericht op het monitoren en beoordelen 
van de mate van functioneren van de afzonderlijke VBS-elementen en het behalen van de 
doelstellingen van het veiligheidsbeleid. De procedure is matig geschikt en de PDCA-cyclus is nog niet 
helemaal gesloten. Dit zijn overtredingen van BRZO artikel 5 lid 3 onder g. De geconstateerde 
afwijkingen in het PBZO-document en de nodige verbetering van de borging van VBS-element g (en 
VBS-element h) hangen met elkaar samen en leiden tot één overtreding van BRZO artikel 5 lid 3 
onder g.  
 
- Maatregelen: 
Voorschrift 6.2.7 in de omgevingsvergunning eist opslag van de gevaarlijke stoffen conform het 
Uitgangspuntendocument (UPD). DSC kon de geëiste brandwerendheid van de in het UPD gestelde 
maatregelen niet aantonen. Tevens is geconstateerd dat de vakscheiding niet conform het UPD is 
uitgevoerd. 
 
Eindoordeel 
 
Bij DSC zijn twee overtredingen aangetroffen. 
Er is een overtreding geconstateerd van BRZO artikel 5 lid 1 onder g: de borging van VBS-element g 
is onvoldoende gericht op de beoordeling van de afzonderlijke VBS-elementen. 
 
Er is een overtreding geconstateerd van de milieuvergunning. De bouwkundige voorzieningen om de 
blusinstallatie goed te laten functioneren zijn niet uitgevoerd zoals in de uitgangspunten zijn 
vastgelegd. DSC heeft direct maatregelen genomen. 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs meerdere overtredingen geconstateerd; het bedrijf moet 
deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken.  
De inspecteurs hebben ook verbeterpunten constateerden en verwachten van het bedrijf dat het die 
oppakt.  
Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht: daar kan het inspectieteam geen 
uitspraken over doen. 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te 
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, 
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen. 


