
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vabix Holding B.V. te 
Driemanssteeweg 560, 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 27 en 28 september 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 
de waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Vabix Holding B.V. (verder te noemen Vabix). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 28 september 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Vabix? 
Op- en overslag van gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Vabix de volgende onderdelen: 

- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen; 
- Het toezicht op de prestatie; 
- Controle en analyse; 
- MRA; 
- Veiligheidsrapport; 
- Stoffenlijst; 
- PDCA cyclus. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Good housekeeping 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

 Vabix dient een stoffenlijst op basis van het GHS/CLP te kunnen overleggen; 

 Vabix dient de beschadigde drums na te lopen, indien deze niet meer conform het eigen beleid zijn 
dienen deze in overmaatse vaten geplaatst te worden om het risico op het vallen van de drum te 
beperken; 

 Vabix dient en heeft aangegeven in week 40 de bestrating te herstellen;  

 Vabix dient de container op een andere locatie op het terrein te plaatsen om te borgen dat de 
laadkuil voldoende opvang capaciteit heeft of middels een berekening aan te tonen dat de opvang 
capaciteit van de laadkuil voldoende is; 

 Vabix dient de drempel in de vloeistof kerende vloer te herstellen;  

 Vabix dient te borgen dat de 5 jaarlijkse herziening van het veiligheidsrapport; 

 Vabix dient te borgen dat wijzigingen in het veiligheidsrapport opgenomen worden zodat het 
veiligheidsrapport actueel is; 

 Vabix dient veiligheidsrapport te actualiseren; 
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 Vabix dient procedureel vast te leggen om welke werkwijze wordt gehanteerd voor de toezicht op 
prestaties; 

 Vabix dient voor de VBS-elementen vi en vii indicatoren op te stellen om de werking van deze 
elementen te kunnen monitoren; Stel reële normen aan de kpi’s; 

 Vabix dient het KPI overzicht kritisch in te vullen om tussentijdse bijsturing uit te kunnen voeren; 

 Vabix dient functies in de trainingsmatrix ipv medewerkersnamen of beide te benoemen; 

 Vabix dient de inwerkactiviteiten voor nieuwe medewerkers te borgen; 

 Vabix dient maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de nooddeur van deze loods ten alle 
tijden vrij is van obstakels of obstructies; 

 Vabix dient het afwijken van dit beleid op basis van type product en verpakking, zoals omschreven in 
de werkinstructie, te heroverwegen in relatie tot de veiligheid en gezondheid van de werknemers; 

 Vabix dient middels een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) na te gaan of de veiligheids- en 
gezondheidssignalering voldoet aan hoofdstuk 8 van de Arbeidsomstandighedenregeling; 

 Vabix dient ervoor te zorgen datde  identificatie van gevaren uitgevoerd wordt met behulp van de 
risicomatrix zoals is vastgelegd in het PBZO; 

 Vabix dient ervoor te zorg dragen dat de werkwijze met betrekking tot een realistische inschatting 
van de kans van een gevaar is geborgd in een procedure of werkinstructie; 

 Vabix dient de benaming van de procedures, werkinstructies en formulieren eenduidig in alle 
documenten met betrekking tot het veiligheidsbeheerssysteem toe te passen; 

 Vabix dient na te gaan of het proces van de identificatie van gevaren voldoet aan de stand der 
wetenschap en professionele dienstverlening; 

 Vabix dient gemotiveerd aan te tonen waarop de omschrijving van het ‘standpunt van ISZW’ is 
gebaseerd; 

 Vabix dient de LOD’s in de installatiescenario’s volledig te omschrijven zoals in werkinstructie W-
0901 is vastgelegd; 

 Vabix dient te borgen dat voor een inspectie de meest actuele documenten van het VBS op verzoek 
van het inspectieteam worden verstrekt; 

 Vabix dient de preventief organisatorische LOD “Bij inslag wordt datum van kunststofemballage in 
systeem genoteerd. Bewaking op termijn.” binnen drie maanden na de dagtekening van het 
inspectierapport aantoonbaar in het bedrijf te hebben geïmplementeerd. Vabix dient dit binnen deze 
termijn aan het inspectieteam te hebben aangetoond. Vabix dient deze werkwijze vast te leggen in 
een procedure of werkinstructie; 

 Vabix dient aantoonbaar het indrukken van de noodknop door de BHV organisatie te beoefenen; 

 Vabix dient actuelere veiligheidsinformatiebladen voor handen te hebben. 
 
Geconstateerde 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. 
 
Het inspectieteam constateerde vier overtredingen in categorie 3: 

 Vabix heeft geen criteria vastgelegd om te bepalen wanneer een analyse van een afwijking 
uitgevoerd moet worden. De analyse, het onderzoek, evaluatie en de rapportage van (bijna) 
ongevallen is niet vastgelegd. Vabix kan geen overzicht tonen van (bijna) ongevallen, incidenten, 
lekkages en afwijkingen van de afgelopen jaren; 

 Vabix heeft voor de werkwijze voor de uitvoering van interne audits geen procedure opgesteld. Het 
afgelopen jaar zijn door Vabix geen audits uitgevoerd. Vabix heeft de werking van het 
veiligheidsbeheerssysteem onvoldoende beoordeeld; 

 Vabix heeft niet procedureel vastgelegd dat de directie een met documenten gestaafde analyse 
uitvoert van de resultaten van het gevoerde beleid en van het veiligheidsbeheerssysteem. Vabix 
heeft over het jaar 2020 een directiebeoordeling uitgevoerd. In deze rapportage is een summiere 
omschrijving gegeven over de werking van het veiligheidsbeheersysteem. In de beoordeling is geen 
input vanuit externe en interne audits, (bijna)ongevallen of incidenten verwerkt; 

 Vabix heeft een MRA opgesteld. De MRA is niet actueel, niet volledig en op een aantal punten niet 
juist. Dit heeft tot gevolg dat de risico’s naar het oppervlaktewater niet juist zijn berekend. Hierdoor 
ontbreekt een juiste schatting van de kans dat belangrijke ongewenste effecten voor het milieu ten 
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gevolge van een zwaar ongeval zich voordoen in het oppervlaktewater alsmede een schatting van 
de omvang van die effecten. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten 
geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is 
beschreven op de website van BRZO+. 

 


