
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DVR Warehousing B.V. te  7 
DC3, Europoort 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 6 december 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag 
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf DVR Warehousing B.V. (verder te noemen DVR). 
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 december 2019 bekend gemaakt aan het 
bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is DVR? 
DVR is een bedrijf die zowel gevaarlijke- als niet gevaarlijke verpakte stoffen op- en 
overslaat. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij DVR de volgende onderdelen: 
Het betreft een initiële inspectie waarbij de aanwezigheid van documenten gecontroleerd 
wordt zodat beoordeeld kan worden of de volgende VBS elementen door het bedrijf 
kunnen worden geïmplementeerd: 

 VBS element i - de organisatie en het personeel  

 VBS element ii - de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware 
ongevallen  

 VBS element iii - de controle op de exploitatie  

 VBS element iv - de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen  

 VBS element v - de planning voor noodsituaties  

 VBS element vi - het toezicht op de prestaties VBS element vii - controle en analyse 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
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 DVR beschikt over een procedure voor de systematische identificatie en 
beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.  

 DVR beschikt over een noodplan die de taken en verantwoordelijkheden beschrijft 
die van een noodorganisatie verwacht worden.  

 DVR heeft een actueel organogram en opleidingsmatrix voor haar werknemers. De 
taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn goed omschreven.  

 DVR heeft actuele procedures voor identificatie en beoordelen van wijzigingen. 

 DVR heeft actuele procedures voor het opstellen en beoordelen van doelstelling 
van veiligheid prestaties en onderzoeken van (bijna) ongevallen. 

 DVR heeft actuele procedures voor monitoring van de veiligheidsprestaties, interne 
audits en beoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

 DVR heeft de analyse op de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware 
ongevallen nog niet uitgevoerd. Mogelijk is de noodorganisatie van DVR 
onvoldoende geëquipeerd voor de gevaren voortvloeiend uit de mogelijke 
calamiteiten die zich voor kunnen doen.  

 DVR heeft geen personeelsplan om invulling te geven aan het personeelsbeleid.  

 DVR heeft niet aantoonbaar geborgd dat installatieonderdelen die behoren tot het 
beheer van het gebouw door de eigenaar (investeringsmaatschappij), tijdig worden 
onderhouden, getest en gekeurd.  

 DVR heeft bij het laten uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de 
verhuurder (investeringsmaatschappij), niet aantoonbaar geborgd dat alle risico's 
geïdentificeerd zijn en de juiste maatregelen worden getroffen.  

 DVR heeft een procedure voor het onderhouden van alle eigen apparatuur en 
bedrijfsonderdelen en -voertuigen.  

 DVR heeft een procedure voor het laten uitvoeren van werkzaamheden door 
derden met (veilig)werkvergunningen. 

 DVR dient de inslag van goederen procedure te herzien. 

 DVR dient concretere veiligheidsprestatie indicatoren op te stelen. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen 
overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat 
uitvoeren. 
 


