
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vendrig Holding B.V., Randweg 1 
te 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 25 en 26 juni 2020 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 7 juli 2020 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? 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de Brzo-
inspectie op een aangepaste manier uitgevoerd: 
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen; 
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Vendrig toegezonden documentatie; 
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaatsgevonden. 
 
De inspectie betrof een zogenaamde initiële inspectie, omdat het bedrijf een nieuwe Brzo inrichting is. Bij een 
initiële inspectie komen alle elementen van het veiligheidsmanagementsysteem aan bod voor wat betreft de 
aspecten "gedocumenteerdheid" en "geschiktheid". Dit betekent dat voornamelijk gekeken wordt of het bedrijf de 
juiste procedures en werkinstructies heeft om invulling te geven aan het beleid om zware ongevallen te voorkomen. 
 
In maart 2020 heeft het inspectieteam geïnventariseerd welke maatregelen zijn genomen om tijdens de 
coronacrisis de bedrijfsvoering op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen blijven uitvoeren. Op basis van de 
door Vendrig verstrekte informatie is een bevinding in dit rapport opgenomen. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De structuur van de organisatie en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende 
functies binnen de organisatie zijn voldoende vastgelegd; 
- Vendrig heeft duidelijk beschreven hoe de opleidingsbehoefte wordt geïnventariseerd en hoe de verkregen kennis 
geborgd wordt; 
- Vendrig heeft procedures en instructies opgesteld om het veilig werken te borgen, ook zijn procedures omtrent 
onderhoud van een aantal specifieke installaties aanwezig; 
- De procedure voor de interne audit bevat voldoende informatie om interne audit te kunnen uitvoeren; 
- De procedure voor de directiebeoordeling beschrijft in voldoende mate de stappen om een directiebeoordeling te 
kunnen uitvoeren; 
- Op basis van de door Vendrig verstrekte informatie blijkt dat er extra maatregelen zijn genomen in verband met 
de coronacrisis. 
 
 



Wat waren de verbeterpunten? 
- In sommige functieomschrijvingen, zoals die van de KVGM manager, ontbreekt nog de gewenste bekwaamheid 
ten aanzien van veiligheid; 
- De competentiematrix is feitelijk een opleidingsmatrix. Vendrig zal duidelijker vast moeten leggen welke 
competenties medewerkers dienen te hebben; 
- De veiligheidsinstructie voor derden moet minder vrijblijvend gemaakt worden; 
- Een procedure of werkinstructie omtrent het nieuwe onderhoudsmanagementsysteem ontbreekt nog; 
- Vendrig moet nog vastleggen wanneer interne audits worden gepland en wat de scope van de audits is. 
 
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 4 overtredingen in categorie 3: 
PBZO document: 
In het PBZO document van Vendrig zijn niet alle elementen voldoende conform het Brzo2015 en de onderliggende 
regeling (RRZO) beschreven. 
 
Veiligheidsbeheerssysteem: 
Omdat diverse wettelijk voorgeschreven procedures in het veiligheidsbeheerssysteem ontbreken of onvolledig zijn, 
is de werking van het veiligheidsbeheerssysteem niet goed geborgd. 
 
VBS element ii: 
Vendrig heeft niet aantoonbaar voor alle installatieonderdelen en in alle levensfasen hiervan, een systematische 
risicoanalyse m.b.t. de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen uitgevoerd. Hierdoor is 
niet aangetoond dat zij alle maatregelen heeft getroffen om een zwaar ongeval te voorkomen. 
 
VBS element v: 
De noodorganisatie is niet opgeleid en beoefend volgens de huidige generieke noodscenario's. De noodorganisatie 
is daarnaast niet bekend met alle mogelijke noodsituaties en onvoldoende voorbereid op taken tijdens 
noodsituaties welke zich voor kunnen doen bij Vendrig. De middelen voor de noodorganisatie zijn gebaseerd op 
generieke noodscenario's en daarmee niet specifiek bepaald voor te voorziene noodsituaties. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier 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+. 
 
 

 


