
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Remondis PMR B.V. te Jupiterweg 
2, Moerdijk 
 
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 20 en 22 april 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Remondis PMR B.V. (verder te noemen Remondis). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 mei 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Remondis? 
De activiteiten van Remondis PMR B.V. (hierna Remondis) vinden plaats op 2 locaties die onder 1 
omgevingsvergunning vallen, te weten: Jupiterweg 2 en Middenweg 7 te Klundert (Moerdijk).  
Remondis heeft installaties met als doel het terugwinnen van waardevolle stoffen (voornamelijk edelmetalen) uit 
gevaarlijk afval afkomstig van onder meer drukkerijen, fotolaboratoria, tandartspraktijken, ziekenhuizen en de 
industrie. Hiertoe maakt het bedrijf gebruik van diverse technieken waarbij gevaarlijke stoffen in de diverse 
processen worden gebruikt. Het gaat hier om zuren, logen en giftige stoffen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Remondis de volgende onderdelen: 
 
- PDCA cyclus 
Heeft er opvolging van de acties uit het Brzo-inspectierapport van 2020 plaatsgevonden? 
 
- VBS vi Toezicht op de prestaties 
Zijn er procedures vastgesteld en toegepast voor de permanente beoordeling van de inachtneming van de 
doelstellingen van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen .  
Heeft de invoering van regelingen voor onderzoek en correctie bij het niet in acht nemen daarvan plaats gevonden. 
 
- VBS vii Audits en beoordelingen 
Zijn er procedures vastgesteld voor de systematische periodieke evaluatie van het beleid ter voorkoming van 
zware ongevallen, de doeltreffendheid van deze procedures en de controle hierop.  
 
- MRA  Milieu risico analyse 
Zijn er voldoende  maatregelen getroffen om de milieueffecten van ongewenste lozingen van waterbezwaarlijke 
stoffen op het oppervlaktewater te voorkomen en worden deze maatregelen goed onderhouden. 
 
 
 
- Maatregelgerichte benadering  
Zijn er effectieve maatregelen getroffen met betrekking tot het monitoren van brand, vrijkomen van explosieve 
damp/luchtmengsels, en vrijkomen van cyanidedampen. 
Zijn de maatregelen effectief en worden ze goed onderhouden. 
 



Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de 
aangekondigde periodieke inspectie voor een deel ter plaatse en voor een deel als inspectie-op-afstand 
plaatsgevonden.  
Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van documentatie die door Remondis beschikbaar is 
gesteld en is ingezien. De inspectie en de rapportage is gericht op de criteria “gedocumenteerd”, “geschikt” en 
"geïmplementeerd". De terugkoppeling (close out) heeft via een videogroepsgesprek plaatsgevonden. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- PDCA cyclus: 
De in het rapport van 2020 beschreven actiepunten met betrekking tot: 
 - het Pbzo document; 
 - de werkvergunning procedure; 
 - de procedures voor de noodorganisatie; 
zijn opgepakt. 
 
De situatie rond het betreden van de goederenontvangstruimte zonder het dragen van de verplichte beschermende 
kleding is beoordeeld er zullen bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd. 
Deze zijn door de Corona maatregelen nog niet aangevangen. 
 
VBS vi Toezicht op de prestaties 
De permanente systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties zijn geschikt en zijn navolgbaar 
vastgelegd. 
De KPI's worden gemonitord en het resultaat wordt aantoonbaar bespreken.  
Waar nodig worden corrigerende acties geformuleerd. 
 
VBS vii Controle en analyse 
Interne auditprocessen t.a.v. directiebeoordeling navolgbaar vastgelegd. 
Audit hebben voldoende diepgang en worden uitgevoerd door een adviesbureau met ervaring op dit gebeid. 
Alle VBS-elementen worden in een cyclus van drie jaar geaudit.  
 
MRA 
De lozingssituatie is duidelijk en volledig omschreven in de MRA. De afstroomroutes in de Proteus modellering zijn 
correct en komen overeen met de praktijksituatie. De bediening en het gebruik van deze LOD’s zijn vastgelegd in 
actiekaarten en werkinstructies opgenomen in het BHV-plan. De rioleringstekeningen zijn overzichtelijk en volledig. 
De risico’s voor de RWZI Bath en het oppervlaktewaterlichaam waarop deze loost zijn hierdoor minimaal tot nihil. 
 
Maatregelen 
Er zijn voldoende maatregelen genomen op gebied van detectie van brand, explosieve atmosfeer en cyanide. 
Deze maatregelen worden navolgbaar  tijdig onderhouden. 
De operators en leden van het BHV team zijn goed op de hoogte van de procedures hoe te handelen bij een 
incident waarbij cyanide berokken is. 
 
 



Wat waren de verbeterpunten? 
VBS vi 
De formules voor het bepalen van de resultaten uit de beoordeling van de KPI's moeten juist zijn en moeten 
eenduidig gemaakt worden. 
 
Maatregelen 
De risico's van het automatisch sluiten van de roldeur van het tankpark door de brandmeldinstallatie dient nader te 
worden beschouwd, er dienen zodanig maatregelen getroffen te worden dat het vluchten uit deze ruimte te allen 
tijde mogelijk is. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


