
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vendrig Holding B.V. te Randweg 
1, Someren 
 
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 21 april en 15 en 17 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Vendrig Holding B.V. (verder te noemen Vendrig). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 juli 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Vendrig? 
Vendrig is een logistieke dienstverlener die tanktransport, op- en overslag, mengen, afvullen en verpakken van 
onder andere gevaarlijke stoffen regelt en uitvoert voor derden. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Vendrig de volgende onderdelen: 
- Opvolging actiepunten vorige inspectie 
- De organisatie en het personeel (VBS-i) 
- Beoordeling 3 scenario's uit de veiligheidsstudies (VBS-ii) 
- Beheersing van de uitvoering (VBS-iii) 
- Onderhoud van apparatuur (VBS-iii) 
- De wijze hoe Vendrig omgaat met wijzigingen (VBS-iv) 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De actiepunten uit de vorige inspectie waren, op één na, allemaal opgevolgd. 
- Er is een actueel overzicht van de organisatiestructuur aanwezig. 
- Er wordt een voor Vendrig geschikt systeem gebruikt (DVVS) waarin onderhoud en inspectie werkzaamheden 

ingeregeld en geregistreerd kunnen worden. 
- Er is een procedure en formulier aanwezig voor de Veilig Werk Vergunning. 
- Er is voldoende geborgd dat geen verouderde losslangen worden gebruikt. 
- Er is een actuele procedure en formulier aanwezig voor het omgaan met wijzigingen. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
-  De invulling van functies is nog niet navolgbaar vanuit de organisatiestructuur. 
-  Het bedrijfsnoodplan dient nog vastgesteld en gecommuniceerd te worden met werknemers. 
-  De set aan prestatie indicatoren voor "de organisatie en het personeel" dient aangevuld te worden om een 

uitspraak te kunnen doen over de werking van dit onderdeel. 
-  Operators en chauffeurs dienen voldoende basiskennis te hebben over de werking van (veiligheids-) installaties, 

dit dient aantoonbaar gemaakt te worden. 
 
-  Bij de beoordeling van 3 scenario's kwam voornamelijk naar voren dat beveiligingsmaatregelen niet allemaal 

onafhankelijk van elkaar zijn en is ook niet duidelijk welke risicoreductie hieraan is toegekend. Met betrekking 
tot de veiligheidsstudies loopt reeds handhaving waarin dit verder wordt meegenomen. Om die reden zijn in dit 
rapport geen verbeterpunten vermeld over dit onderwerp.   



 
- De resultaten van onderhoud en inspecties zijn (nog) onvoldoende opgenomen in het DVVS.  
-  De faalmechanismen van installatieonderdelen zijn onvoldoende aantoonbaar vastgesteld met het oog op 

veiligheid. 
-  De velden op de Veilig Werk Vergunning worden niet altijd consequent ingevuld. 
-  Vendrig heeft een definitie voor een besloten ruimte opgenomen in de procedures maar deze is onvoldoende 

eenduidig. Beoordeeld moet worden of voor dergelijke ruimtes gevaar aanwezig is voor verstikking, 
bedwelming, vergiftiging, brand of explosie. 

  
-  In de procedure voor wijzigingen dient opgenomen te worden hoe tot vrijgave van een wijziging wordt besloten. 
-  De werkwijze voor evaluatie van wijzigingen dient te worden herzien. 
-  In de eerstvolgende directiebeoordeling dient de inhoudelijke evaluatie van wijzigingen te worden meegenomen. 
 
-  Tijdens de visuele inspectie zijn ook diverse tanks beklommen. Hierbij viel op dat gelopen moet worden over het 

tankdak. Naast inspectie worden hierop ook andere werkzaamheden verricht. Vendrig kon niet aantonen dat dit 
als een veilige werkplek kan worden aangemerkt. 

 
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 in totaal 5 overtredingen (3 overtredingen van het Brzo 2015 in categorie 3 en 2 
overtredingen van de Arbowetgeving) : 
Overtreding 1: De organisatie en het personeel: 
-  Vendrig heeft taken en verantwoordelijkheden neergelegd bij werknemers welke niet vertaald zijn naar hun 

functieomschrijvingen. Hiermee zijn de functieomschrijvingen niet actueel en kan niet aangetoond worden dat 
per functie de juiste opleiding en training wordt gevolgd. 

-  De wijze waarop toegezien wordt op werken conform de taken uit de functieomschrijvingen is niet vastgelegd en 
aantoonbaar gemaakt. 

-  Het huishoudelijk reglement met daarin regels voor werk en veiligheidsinstructies is niet toepasbaar voor alle 
functies. 

-  Er wordt niet volgens eigen "checklist in dienst" gewerkt, waardoor bij het in dienst treden de introductie 
"veiligheid en kwaliteit" niet tijdig wordt uitgevoerd. 

-  Er zijn geen specifiek te volgen opleidingen en trainingen per functie vastgesteld. Hierdoor kan niet aangetoond 
worden dat per medewerker en functie de juiste en geschikte opleiding en training is gevolgd. 

-  Vendrig heeft de taken en verantwoordelijkheden voor het preventief afsluiten van de rioolleidingen, in geval 
van een calamiteit, niet geborgd. Het personeel heeft hiervoor ook geen instructie of training ontvangen. 

 
Overtreding 2: Onderhoud  
Vendrig heeft geen eigen beleid opgesteld voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie. Onderhoudsplannen 
voor maatregelen om een zwaar ongeval te voorkomen, ontbreken en het testen van regelkringen is niet geregeld. 
Daarnaast heeft Vendrig onvoldoende aangetoond dat onderhoud en inspectie van maatregelen om een zwaar 
ongeval te voorkomen, tijdig en juist wordt uitgevoerd. 
Hiermee kan Vendrig niet aantonen dat de maatregelen om een zwaar ongeval te voorkomen functioneren op het 
moment dat het nodig is.  
 
Overtreding 3: De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen: 
De wijze waarop risico's voorafgaand aan een wijziging worden bepaald is onvoldoende. 
In de uitgevoerde MOC's is niet aangetoond dat risico's zijn beoordeeld door middel van het uitvoeren van een 
risico studie. 
 
Naast deze overtredingen zijn ook 2 overtredingen geconstateerd die aangemerkt worden als overtreding van de 
Arbowetgeving. Hiervoor wordt een separaat traject opgestart. 
Deze hebben betrekking op: 
-  de wijze waarop gasmetingen worden gedaan en gebruik hierbij van de juiste en betrouwbare apparatuur; 
-   het bepalen van, gebruiken van en het toezicht houden op het dragen van de juiste persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 
De overtredingen de geconstateerd zijn tijdens de initiële Brzo inspectie van 2020 zijn, behoudens de overtreding 
op de veiligheidsstudies, allemaal opgeheven. 



 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf 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+. 

 


