
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Verbrugge Scaldia 
Terminals te Luxemburgweg 2,  Nieuwdorp 
 
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 13 en 14 februari 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Verbrugge Scaldia Terminals (verder te noemen VST) en het daarvan 
onderdeel uitmakende bedrijf Commodities Terminal Verbrugge (verder te noemen CTV). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 februari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is VST/CTV? 
VST is een havenoperator en transporteur, gespecialiseerd in distributie, opslag en overslag van 
diverse goederen. Binnen de inrichting van VST is CTV gevestigd dat metaalconcentraten zoals 
loodconcentraat op- en overslaat en verwerkt. De activiteiten van CTV vallen onder de werkingssfeer 
van het Brzo. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspectie betrof een initiële inspectie waarbij naast het veiligheidsbeleid alle elementen van het 
Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) zijn gecontroleerd: 
- Pbzo-document; 
- VBS i: het personeel en de organisatie; 
- VBS ii: het identificeren van de risico's en beoordelen van de gevaren; 
- VBS iii: de controle op de exploitatie; 
- VBS iv: de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen; 
- VBS v: de planning voor noodsituaties; 
- VBS vi: het toezicht op de prestaties; 
- VBS vii: controle en analyse. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De orde en netheid op het terrein en in de loods waar loodconcentraten wordt opgeslagen en    
verwerkt; 
- De functieomschrijvingen met de omschrijving van de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden; 
- De opleidingsmatrix met alle trainingen en opleidingen van het personeel bij CTV; 
- Het systeem om het onderhoud uit te voeren; 
- Het omgaan met procedurele- en organisatorische wijzigingen; 
- Een beoefend bedrijfshulpverleningsplan; 
- De stoffenlijst voor de hulpdiensten; 
- Er zijn prestatie indicatoren gedefinieerd; 
- Het melden en afhandelen van incidenten; 



- De wijze van beoordelen van het veiligheidsbeleid en effectiviteit van het veiligheidsbeheerssysteem 
door de directie; 
- De planning van interne audits. 
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- De beschrijving van de samenhang tussen alle elementen van het veiligheidsbeheerssysteem, in 
relatie tot de doelstellingen; 
- Er is nog geen personeelsplan met daarin het personeelsbeleid omschreven (dit zal medio 2018 
gereed zijn); 
- De identificatie van alle risico's; 
- Het opstellen van maatgevende scenario's welke gerelateerd zijn aan de risico's van op- en overslag 
van gevaarlijke stoffen; 
- Het compleet maken van de lijst met veiligheid kritische onderdelen of apparatuur; 
- De veiligheid kritische onderdelen of apparatuur herkenbaar maken in het onderhoud systeem; 
- Het beleid, toezicht en handhaving op het dragen van de vereiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen; 
- Het ontbreken van de omschrijving van technische wijzigingen in de procedure van wijzigingen; 
- Het interne noodplan moet op diverse onderdelen worden aangevuld; 
- Doelstellingen in prestatie indicatoren ontbreken; 
- Het agenderen van de onderwerpen van interne audits, gerelateerd aan de elementen van het 
veiligheid beheerssysteem; 
- Het beheren van het opvolgen van uitgezette acties. 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


