
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Broekman Logistics Europoort 
b.v. (Maasvlakte) te Makassarstraat 1, 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 29 juli en 11 augustus 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Broekman Logistics Europoort b.v. (Maasvlakte) 
(verder te noemen Broekman Maasvlakte). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 augustus 2020 
bekend gemaakt aan het bedrijf. Op 9 oktober 2020 is door het inspectieteam een hercontrole uitgevoerd op 
een aantal onderwerp. Het resultaat van deze hercontrole staat per onderwerp vermeld. 
 
Wat voor een bedrijf is Broekman Maasvlakte? 
Broekman Maasvlakte slaat verpakte gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen in emballage (kleine 
verpakkingen) op. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Broekman Maasvlakte de volgende onderdelen: 
1. Maatregelen (Visuele inspectie); 
2. Actiepunten Brzo-inspectie 2019; 
3. VBS vi: Het toezicht op de prestaties; 

 Procedures beoordeling veiligheidsprestaties 

 Prestatie-indicatoren 

 Jaarplan en voortgang 

 Veiligheidsronden 

 Registratie van en onderzoek aan (bijna) ongevallen; 
4. VBS vii: Controle en analyse 

 Procedure audits gedocumenteerd en geschikt; 

 Procedure directiebeoordeling gedocumenteerd en geschikt; 

 De uitgevoerde directiebeoordeling over 2019; 
5. Milieurisicoanalyse.  

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Broekman heeft de actiepunten van de Brzo-inspectie uit 2019 goed opgepakt. 

 Visuele Inspectie: 

 De loodsen waren goed opgeruimd en maakten een ordelijke indruk  

 De borden waren voorzien van duidelijke pictogrammen 

 Er was voldoende verlichting 

 De nooduitgangen waren goed aangegeven en konden gemakkelijk van binnen worden geopend. 

 De stellingen waren zonder beschadigingen  

 Bij de opslag op hoogte zijn parallellogram hekwerken als valbescherming aangebracht. 
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Wat waren de verbeterpunten? 

 Visuele Inspectie: 

 Broekman moet de explosieveiligheid controleren in relatie tot het opladen van heftrucks. 

 Opruimen laad- en loskuilen. 

 Aantonen dat onderhoud olie/waterafscheider wordt uitgevoerd. 

 Aanbrengen symbool Aqua toxisch stoffen aanbrengen.  

 Duidelijke aanduiding maximaal last op de magazijnstellingen aanbrengen.  
 

 VBS vi: Het toezicht op de prestaties; 

 De procedure voor het meten van de prestaties moet worden aangepast; 

 De procedure rapporteren en onderzoeken van incidenten moet worden aangepast; 
 

 VBS vii: Controle en analyse 

 De procedure interne audits en managementreview dienen te worden aangepast in overeenstemming 
hetgeen zoals bedoeld is in het BRZO. 

 De uitgevoerde Managementreview is moet toegespitst worden op het Brzo en op Broekman 
Maasvlakte. 

 Geef aan op welke wijze Broekman een oordeel uitspreekt over het functioneren van het VBS 
 

Alle hier voorgaande punten zijn opgelost tijdens de inspectie of tijdens de hercontrole op 9 oktober 2020. 
 
Eindoordeel 
De inspecteurs hebben de inspecteurs 1 overtreding in de derde categorie geconstateerd. Deze overtreding 
dient binnen een vooraf te stellen termijn te worden opgeheven. De inspecteurs hebben tijdens deze 
inspectie ook actiepunten vastgesteld en verwachten dat deze ook worden opgelost. 
 

 


