
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Troy Moerdijk B.V. te 
Westelijke Randweg 9, 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 
 
Op 19 juli en 28 oktober 2021 (onaangekondigd) en 22 september en 4 oktober 2021 (periodiek) 
controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het 
bedrijf Troy Moerdijk B.V. (verder te noemen Troy). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 
oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
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: 
- De opvolging van actiepunten uit de vorige inspectie; 
- De wijze waarop Troy omgaat met wijzigingen; 
- Interne audits; 
- Managementrevew; 
- Onderhoud; 
- Installatiescenario's. 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Voor het merendeel is aantoonbaar opvolging gegeven aan de actiepunten die voortkomen uit de 
vorige Brzo-inspectie. De nog openstaande actiepunten zijn onder de aandacht en gepland. 
- De onderhoudsprocedure en het onderhoudsmanagementsysteem zijn geschikt voor preventief 
onderhoud en inspectie van installaties en apparatuur. 
- In de onderhoudsprocedure wordt op een voldoende wijze beschreven wanneer sprake is van 
'veiligheidskritische apparatuur'. 
- Wijzigingen worden conform de procedure geïnitieerd, uitgevoerd en geëvalueerd. 
- Audits worden aantoonbaar uitgevoerd zoals procedureel is vastgelegd. 
- De wijze waarop de maandelijkse en jaarlijkse managementreview plaatsvinden en de opvolging 
ervan is procedureel geborgd. 
- Aanwezige kleine blusmiddelen worden tijdig gecontroleerd door een deskundig bedrijf. 
 
 



Wat waren de verbeterpunten? 
- Implementatie van hetgeen is beschreven in de onderhoudsprocedure betreffende veiligheidskritisch 
equipment moet nog plaatsvinden. Troy heeft dit ook onderkend en een Plan van Aanpak opgesteld 
waarin is vastgelegd dat per december 2021 het preventieve onderhoud en inspectie van 
veiligheidkritisch equipement zal plaatsvinden zoals beschreven. 
- De procedure MoC moet op enkele plaatsen worden aangevuld met o.a. een SMART omschrijving 
van de tijdelijkheid van tijdelijke wijzigingen. 
- in de procedure is de samenhang met het MoC registratiesysteem, dat de te doorlopen stappen 
borgt, onvoldoende duidelijk beschreven. 
- De evaluatie van een wijziging moet uitgebreider worden vastgelegd, zodat duidelijk is met welke 
diepgang deze heeft plaatsgevonden. 
- De werkoverdracht controlelijst moet nog procedureel worden geborgd. 
- In de auditprocedure is de onafhankelijkheid van de auditors  onvoldoende geborgd. 
- De beschrijving van de scenario's dient te worden verbeterd. Uit de scenario's moet blijken hoe Troy 
Moerdijk ervoor zorg draagt dat de risico's van zware ongevallen worden beheerst met technische en 
organisatorische maatregelen. Omdat Troy (nog) geen hogedrempelinrichting is, wordt hier op dit 
moment niet op gehandhaafd. 
 
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 2 overtredingen in categorie 3: 
- Niet alle in opslag zijnde gevaarlijke stoffen zijn vermeld op de stoffenlijst voor de hulpdiensten. In 
enkele gevallen is geen ADR en GHS etikettering of het onjuiste UN-nummer aangebracht op de 
verpakkingen van gevaarlijke stoffen die zijn opgeslagen. 
- Troy heeft voor veiligheidskritische installaties en componenten niet gedocumenteerd en geborgd 
hoe bij een storing c.q. falen de urgentie van het oplossen van de storing (reparatie) dient te worden 
bepaald. Tevens is niet beschreven welke maatregelen (c.q. afwegingen en door wie) dienen te 
worden genomen ten aanzien van het bepalen of het productieproces wel of niet kan doorgaan. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee 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+. 
 
 


