
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Wilhelmsen Ships Service 
B.V. te WILLEM BARENTSZSTRAAT 50, Rotterdam Albrandswaard 
 
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 26 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf 
Wilhelmsen Ships Service B.V. (verder te noemen WSS). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 
november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is WSS? 
Wilhelmsen is een opslag- en distributiecentrum met serviceplaats en verkoopkantoor voor 
scheepsbevoorrading. Zij distribueren grote hoeveelheden gascilinders. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij WSS de volgende onderdelen: 

- Opvolging actiepunten Brzo-inspectie 2020. 
- Visuele inspectie. 
- Interne audits. 
- Directiebeoordeling. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Handelswijze bij een lekkage in loods D. 
- Prestatie indicator voor interne audits is bijgehouden. 
- Er is aantoonbaar voorzien in een actuele stoffenlijst. 
- De opslag van gevaarlijke stoffen is in overeenstemming met de geldende scheidingsregels. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Ontruimingsplattegronden binnen de loodsen op dezelfde duidelijk herkenbare locaties ophangen. 
- Opvolging van de acties uit de interne audits op enkele punten verbeteren. 
- In loods B handbrandblusmiddel voorzien van een pictogram. 
- Aantonen hoe benodigde stoffenscheiding in stellingen wordt gerealiseerd indien dit noodzakelijk is 

voor gevaarlijke stoffen die op grond van het ADR zijn ingedeeld in dezelfde klasse.  
 
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. 
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Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 2: 
- Het functioneren van het VBS is onvoldoende geëvalueerd door het ontbreken van de conclusies 

van de geauditeerde onderwerpen en de onderbouwing van sommige geauditeerde onderwerpen. 
- De uitgevoerde directiebeoordeling bevat geen beoordeling van het VBS als geheel en van het 

Pbzo. Daarnaast zijn de VBS-elementen onvoldoende onderbouwd en volgt WSS onvoldoende de 
eigen procedure. 

 
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3: 

- Procedure interne audits ontbreekt. 
- Procedure directiebeoordeling is onvolledig op een aantal essentiële onderdelen. 

 
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+. 
 

 


