
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Troy Moerdijk B.V., Westelijke 
Randweg 9 te Klundert 
 
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 
 
In april 2020 op coronamaatregelen administratief, op 26 augustus onaangekondigd en 15 en 17 september 2020 
aangekondigd controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de 
veiligheidsregio het bedrijf Troy Moerdijk B.V. (verder te noemen Troy). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 
oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
De interviews tijdens de aangekondigde inspectie van 15 en 17 september alsmede de terugkoppeling van de 
resultaten op 6 oktober 2020 hebben plaatsgevonden middels videobellen. 
 
Wat voor een bedrijf is Troy? 
Troy heeft een vergunning voor het opslaan en be-/verwerken van gevaarlijke stoffen. Het bedrijf produceert 
halffabricaten voor de industriële markt zoals bijvoorbeeld reinigings- en onderhoudsmiddelen en coatings. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Troy de volgende onderdelen: 
- heeft het bedrijf de overtredingen die tijdens de vorige Brzo-inspectie zijn geconstateerd, opgeheven? (dit heeft 
plaatsgevonden tijdens afzonderlijke herinspecties). 
- heeft het bedrijf voldoende maatregelen getroffen om de gevolgen van Corona tijdig te onderkennen en te 
ondervangen? 
- maakt het bedrijf gebruik van een beheersysteem met de juiste onderdelen om zware ongevallen te voorkomen? 
Worden die onderdelen actueel gehouden? 
- heeft het bedrijf de maatregelen op het gebied van arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieu goed 
georganiseerd? Is het personeel daarvoor voldoende opgeleid? 
- is het bedrijf voldoende voorbereid op noodsituaties? Kan het dan slagvaardig en effectief reageren? 
- heeft het bedrijf inzicht in de risico's van onvoorziene lozingen van schadelijke stoffen voor het oppervlaktewater 
of een rioolwaterzuivering. Heeft het bedrijf de juiste maatregelen getroffen om onvoorziene lozingen te 
voorkomen? 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- het nemen van de herstelacties om de overtredingen op te heffen, echter met de kanttekening dat enkele 
herstelacties nog in uitvoering zijn; 
- de genomen maatregelen als gevolg van Corona. Dit is niet ter plaatse beoordeeld in verband met inspectie op 
afstand in de periode waarin dit is beoordeeld: maart/april 2020; 
- er is een passend beheerssysteem om de onderdelen die een zwaar ongeval moeten voorkomen, te beheren, 
actueel te houden, te verbeteren en te communiceren; 
- de wijze waarop wordt gereageerd op noodsituaties is goed vastgelegd; 
- de noodorganisatie is voldoende opgeleid en getraind en de uitrusting, noodzakelijk voor het reageren op 
mogelijke noodsituaties, is in orde; 
- de rioleringstekening is juist en volledig; 



- de wijze waarop de maatregelen worden beheerd die een ongewenste lozing van schadelijke stoffen moeten 
voorkomen, is goed beschreven; 
- met uitzondering van de laad-/losplaats voor tankwagens is voldoende bluswater-/productopvang beschikbaar; 
- er zijn voldoende spill kits beschikbaar en het oefenen van het opruimen van spills vindt plaats. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- de gelopen controlerondes door het management kunnen meer gestructureerd en effectiever worden gelopen 
door middel van aandachtspuntenlijsten (reeds door Troy opgesteld) en de registratie van geconstateerde 
afwijkingen vindt nu nog niet plaats (ook reeds bij Troy in de planning); 
- het monitoren van veranderingen in wet- en regelgeving en het kennisnemen van best beschikbare technieken 
moet nog effectiever; 
- de wijze waarop men ervoor zorgt dat het personeel voldoende is opgeleid, moet nog logischer en 
samenhangender worden beschreven; 
- documenten die te maken hebben met het opleiden van personeel moeten nog worden geactualiseerd zodat ze 
zijn gebaseerd op de huidige activiteiten; 
- enkele essentiële koppelingen met documenten om noodsituaties te identificeren, moeten nog worden 
aangebracht; 
- het toepassen van stofgegevens moet in enkele gevallen worden toegevoegd aan de beschrijving voor 
noodsituaties; 
- de actualiteit van stofgegevens en de stoffenlijst moeten nog worden verbeterd; 
- enkele afstroomroutes rechtstreeks op oppervlaktewater moeten nog worden beoordeeld; 
- enkele calamiteiten afsluiters moeten nog beter toegankelijk en zichtbaar worden gemaakt; 
- op enkele locaties moet in geval van een spill de effectieve afstroming naar de calamiteitenopvang worden 
beoordeeld; 
- de laad/losplaats voor tankwagens moet worden aangepast aan de huidige stand der techniek.  
 
 
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 3: 
Troy beschrijft in de procedure dat voor opleidingen gebruikt wordt gemaakt van een opleidingsmatrix en voor 
productie specifieke activiteiten van betreffende opleidingssheets. 
Een vertaalslag van de doorlopen opleidingssheets naar het bijbehorende niveau in de opleidingsmatrix ontbreekt. 
De opleidingsmatrix is niet actueel en nog niet voor alle productie specifieke activiteiten zijn opleidingssheets 
opgesteld. 
De opleidingssheets worden in de praktijk nog nagenoeg niet gebruikt. 
De Senior Operators Productie voldoen niet aantoonbaar aan de door het bedrijf zelf vereiste opleiding VAPRO-B. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding 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+. 

 


