
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Mepavex Logistics BV - Noordland 
1 t/m 11d te Blankenweg 11, Bergen op Zoom 
 
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 13 juni 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio onaangekondigd 
het bedrijf Mepavex Logistics BV - Noordland 1 t/m 11d (verder te noemen Mepavex). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 27 juni 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Daarnaast controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio op 19 
en 20 februari 2019 aangekondigd het bedrijf Mepavex. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 maart 2019 
bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Mepavex? 
Gespecialiseerde (gekoelde) opslag, overslag en distributie plaats van verpakte goederen. Tot deze goederen 
behoren handelsgoederen, waaronder gevaarlijke stoffen. Tevens worden op kleine schaal goederen afgevuld 
en/of omgepakt. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Mepavex de volgende onderdelen: 

 Zijn de juiste maatregelen aanwezig om de operationele veiligheid te borgen; 

 Heeft het bedrijf de juiste acties ondernomen om overtreding O-01 uit de Brzo inspectie van 6 en 7 maart 
2018 op te heffen; 

 Heeft het bedrijf de actiepunten 2018 opgevolgd; 

 De inventarisatie en inspectie van drukapparatuur; 

 De passieve brandbeveiligingen; 

 Hoe de gevaren van zware ongevallen zijn geïdentificeerd en de risico's zijn beoordeeld; 

 De vertaling van de risico's naar de installatiescenario's; 

 De inventarisatie en beoordeling van risico's van explosies met brandbare stoffen; 

 De effectiviteit van de beheersmaatregelen die zijn getroffen om zware ongevallen te voorkomen; 

 De organisatie en de planning van noodsituaties. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Op 21 augustus 2018 is geconstateerd dat de overtreding O-01 is opgeheven; 

 De actiepunten 2018 zijn opgevolgd;  

 Alle aanwezige drukapparatuur is geïnventariseerd en de wettelijke eisen zijn vastgesteld; 

 De brandwerende voorzieningen worden jaarlijkse gekeurd en voldoen aan de vereisten vaan 
brandwerendheid; 

 Het proces van identificatie en beoordeling van de gevaren en risico's van zware ongevallen is goed 
beschreven; 

 De installatiescenario's zijn opgesteld volgens het format uit de norm; 

 De werkwijze in de afvulinstallatie, met interlocks en borgingen, is goed; 

 De procedures en instructies zijn, ook voor de nieuwe afvulactiviteiten in Noordland 11D, goed en helder. 
 



Wat waren de verbeterpunten? 

 De beschrijvingen en omschrijvingen in de algemene risicobeoordeling en de installatiescenario's (die 
volgens de procedure uit de algemene beoordeling moeten volgen) komen niet altijd overeen; 

 Twee scenario's waren niet reëel en geloofwaardig, deze moeten worden herzien; 

 Mepavex heeft onvoldoende aandacht voor de veiligheids- en gezondheidssignalering in Noordland 11D. 
 
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 een overtreding in categorie 1: 
In de ruimte 10A vinden, buiten de afvulinstallatie werkzaamheden plaats met brandbare stoffen, waardoor een 
explosieve atmosfeer kan ontstaan. De risico's van deze werkzaamheden zijn onvoldoende geïnventariseerd en 
beoordeeld. In de ruimte waren potentiële ontstekingsbronnen aanwezig. Deze werkzaamheden, buiten de 
afvulinstallatie, zijn stilgelegd. 
 
Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 2: 

1. Het gevaar van het ontstaan van een explosieve atmosfeer en de risico's hiervan zijn in het 
explosieveiligheidsdocument onvoldoende geïnventariseerd en beoordeeld. Tevens ontbreken in dit 
document tekeningen waarop de zones zijn weergegeven. 

 
2. Op basis van de werkzaamheden ín de afvulinstallatie, is ruimte 10A reeds gezoneerd. In deze ruimte 

waren potentiële ontstekingsbronnen aanwezig die ook niet aan die zonering voldeden. 
 
Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3: 

1. De voorzienbare noodsituaties voor Noordland 11D zijn te algemeen en niet voldoende specifiek. Verder 
wordt het noodplan voor de gehele inrichting onvoldoende beoefend. 

 
2. Het onderhoud en de inspecties aan installaties en voorzieningen in Noordland 11D zijn onvoldoende 

geborgd in een onderhoudssysteem. 
Verder heeft nog geen overdracht plaatsgevonden van projectfase naar de gebruikersfase. 
Tussentijdse inspecties van de werking van de vloeistofkeringen is onvoldoende geborgd. 

 
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+. 
 

 


