
DHL Supply Chain te Botlek-Rotterdam samenvatting Brzo-inspectierapport 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en 

hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op {HYPERLINK "http://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 inzicht te geven in de resultaten van de Brzo-inspectie bij DHL 
Supply Chain die op 27 januari 2014 is uitgevoerd.   
 
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 of milieu te maken hebben. In het 
rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.  
 
Inleiding 
 
Op 27 januari 2014 controleerde een inspectieteam DHL Supply Chain. 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. De inspecteurs lieten het 
bedrijf op 27 januari 2014 weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de 
belangrijkste resultaten van deze inspectie en de beoordeling door het inspectieteam.   
 
Wat voor een bedrijf is DHL Supply Chain? 
DHL Supply Chain slaat onder andere verpakte chemische stoffen in loodsen op.  
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij DHL Supply Chain vier onderdelen van het  
Veiligheidsbeheerssysteem(VBS) van het bedrijf. Waaronder: 

• Het onderdeel ‘Personeel en organisatie’ (VBS element b) 

• Het onderdeel ‘Handelswijze bij wijzigingen verwerken’ (VBS element e) 

• Het onderdeel ‘Reageren op noodsituaties’ (VBS element f) 

• Het onderdeel ‘Afhandeling en onderzoek van ongevallen  ’ [VBS element g) 
Daarnaast werd in de loodsen en op het terrein van DHL gekeken naar de algemene staat van de 
gebouwen, het terrein en de installaties. 
 
Resultaten 
 
Wat is op orde? 

• DHL legt trainingen en opleidingen vast in een overzicht. De onderliggende informatie zoals 
diploma’s is beschikbaar.  

 
Verbeterpunten (geen overtreding) 

• Aanbevolen wordt specifieke taken en opleidingen zoals Bedrijfshulpverlening (BHV) en 
Veiligheidskunde op te nemen in de functiebeschrijving van de betreffende werknemer. 

• De registratie van veranderingen moet vollediger. 

• Tijdens de inspectierondgang zijn diverse onvolkomenheden aangetroffen. DHL houdt 
onvoldoende toezicht op de algemene staat van het terrein en de installaties. 
 

Overtredingen   
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de 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 ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld: 
 
Overtredingen in categorie 2 
Het inspectieteam constateerde bij DHL drie overtredingen in de categorie 2:  

• DHL Supply Chain heeft de toedracht, de oorzaken en de verbeterpunten van enkele 
(bijna)ongevallen onvoldoende vastgelegd. Dit zijn alle (bijna)ongevallen die tot een zwaar 
ongeval met gevaarlijke stoffen kunnen leiden.  

• DHL Supply Chain heeft niet vastgesteld binnen hoeveel tijd een onderzoek naar een ongeval 
moet zijn afgerond. DHL Supply Chain heeft ook niet vastgesteld welke termijnen zijn 
toegestaan voor de invoering van verbetermaatregelen uit het ongevalsonderzoek. 

• DHL Supply Chain heeft niet vastgesteld welke ongevallen met gevaarlijke stoffen veilig 
kunnen worden bestreden door het eigen calamiteitenteam. 

 
Eindoordeel  
 
Bij DHL Supply Chain zijn drie overtredingen aangetroffen. Alledrie behoren ze tot de middelzware 
categorie 2.  
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde termijn ongedaan maken. De inspecteurs constateerden drie verbeterpunten en 
verwachten van het bedrijf dat het bedrijf 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 {HYPERLINK "http://www.latrb.nl/actueel-

0/nieuwsberichten/nieuwsberichten/toepassen-landelijke/"}. Blijft het bedrijf in overtreding? Dan 

volgt er een sanctie (waarschuwing, boete, of zelfs stilleggen) tot alle overtredingen zijn verholpen. 
Wanneer de inspecteurs ernstige overtredingen constateren, dan kunnen zij ook direct een sanctie 
opleggen.  
  


