
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Dobbe Transport BV te 
Veenderveld 116, ROELOFARENDSVEEN 
 
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 9 en 10 februari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Dobbe Transport BV (verder te noemen Dobbe). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 10 februari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Dobbe? 
Dobbe is een transportbedrijf met opslag van maximaal 1.200 ton ontvlambare aerosolen en andere 
gevaarlijke stoffen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Dobbe de volgende onderdelen: 

 Opvolging verbeterpunten vorige inspectie; 

 Personeel & organisatie; 

 De wijze hoe er met wijzigingen wordt omgegaan; 

 Welke technische maatregelen er zijn getroffen en hoe deze worden onderhouden. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Dobbe heeft de technische maatregelen goed onder controle;  

 Wijzigingen worden conform de procedure opgepakt en uitgevoerd; 

 Wijzigingsformulier is naar aanleiding van de uitgevoerde inspectie verder geoptimaliseerd; 

 Communicatie van veiligheid door middel van de dagstart; 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

 Het plan van aanpak behorende bij de risico-inventarisatie en -evaluatie heeft Dobbe niet volledig 
uitgevoerd, maar in de afgelopen jaren reeds verwerkt in het veiligheidsbeheerssysteem.  Tevens zijn in 
de RIE en PvA de bedrijfsspecifieke activiteiten zoals de CO2-blussing niet meegenomen; 

 Dobbe dient zich voor het Brzo 2015 meer op het GHS/CLP te richten voor de gevaarlijke stoffen;  

 Dobbe dient aantoonbaar een werknemer opgeleid te hebben voor GHS/CLP; 

 Evalueer de onafhankelijkheid van de interne auditor; 

 Leg actiepunten, voortkomende uit de beoordeelde wijziging, ook vast in het wijzigingsproces.  

 Dobbe dient het onderscheid tussen loods medewerkers die met chemicaliën werken en de loods 
medewerkers die dat niet doen duidelijk in de functiebeschrijvingen weer te geven; 

 Dobbe dient tot uiting te laten komen in de opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 
betreffende functie; 

 Dobbe dient de opleidingsmatrix te evalueren en verder uit te werken. Deze dient actueel en eenduidig 
te worden gehouden; 
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 Dobbe dient de naam van de functionaris assistent Quality coördinator uit te breiden met Veiligheid. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


