
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DVR Warehousing 
Maasvlakte B.V. te Dolfijnweg 2, Maasvlakte 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 19 en 25 juli 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf DVR Warehousing Maasvlakte B.V. (verder te noemen DVR). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 juli 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is DVR? 
De activiteiten van DVR omvatten aan- en afvoer, opslag en overslag en intern transport van goederen 
waaronder gevaarlijke stoffen. De aan- en afvoer van deze goederen vindt uitsluitend plaats over de weg. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
 
De inspecteurs controleerden bij DVR de volgende onderdelen: 
 

1. Visuele Inspectie: 
o Maatregelen (algemeen). 
o Rondgang bedrijfsruimten. 

 
2.  Actiepunten BRZO-inspectie 2020. 

 
3.  Milieu Risico Analyse (MRA). 

    
4.  VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen): 

o    Werkinstructies / Procedures. 
o    Tijdelijke wijzigingen. 
o    Recent uitgevoerde wijzigingen. 

 
5.  Domino-effecten. 

    
6.  Vijf jaarlijkse bezien van het Veiligheidsrapport. 

    
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
• DVR heeft de maatregelen getroffen, zoals deze zijn omschreven in de Milieu Risico Analyse en in het 

Intern Noodplan. 
• De brandbeveiligingsinstallatie is aantoonbaar in orde bevonden middels inspectierapporten en 

certificaten. 
 

http://www.brzoplus.nl/


 

 
DVR Warehousing Maasvlakte B.V. 2021 Pagina 2 van 2 

 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
• DVR dient de onderstaande punten te verbeteren: 

• Voeg de verschillende rioleringstekeningen die worden gebruikt samen.  
• Borg het automatisch sluiten van de afsluiters van de laadkuil consequent in de bedrijfsvoering.. 
• Pas de tijdschakeling van de rioolafsluiters van de laadkuilen aan in relatie tot de aangepaste 

werktijden.  
• Stel afkeurcriteria op voor het gebruik van pallets in stellingen. 
• Neem de controle op beschadigde pallets op in de inspectielijsten van de 2-maandelijkse 

controlerondes. 
• Breng het melden van (bijna)ongevallen structureel onder de aandacht bij de werknemers. 
• Stel een checklist voor sluitrondes op met daarin de controle op de noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen. 
• Sla de calamiteitenmiddelen op in vaste locaties en leg dit vast in het noodplan.  
• Bepaal de prioriteit van benodigde reparaties in overeenstemming met het keuringsrapport. Aan de 

hand van de prioriteit dient de reparatietijd te worden bepaald.  
• Pas consequent het versiebeheer in instructies toe en parafeer de definitieve documenten. 
• Stel een procedure op voor het 5-jaarlijks bezien van het Veiligheidsrapport. 
• De overtredingen en acties die zijn vermeld in een Brzo-inspectierapport dienen te worden 

opgenomen in een actielijst, hanteer voor de overzichtelijkheid één actielijst. 
• Voorzie in criteria voor het bepalen van een prioriteit in relatie tot de opvolging van acties, zorg dat 

de opvolging van deze acties tijdig wordt uitgevoerd. 
• Leg het bijhouden van de actielijst vast als een kritische taak. 

 
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 3 overtredingen in categorie 3: 

1. VBS –element iv: De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen: 
• De door DVR opgestelde procedure van het VBS element iv is niet in overeenstemming met de 

voorschriften van het BRZO 2015.  
• Niet alle wijzigingen worden aan de hand van de aanwezige procedure uitgevoerd, de registratie 

van de uitgevoerde wijzigingen is onvolledig. 
2. DVR heeft het PBZO-document, het VBS, het Veiligheidsrapport en het Noodplan niet aangepast 

vanwege mogelijke domino-effecten die kunnen ontstaan bij een buurbedrijf.  
3. DVR heeft geen installatiescenario voor de risico's voor het oppervlaktewater vanwege een 

loodsbrand opgesteld. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie 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+. 


