Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Frans de Wit BV, Middenweg 8 te
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 12 en 13 december 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Frans de Wit BV (verder te noemen Frans de Wit). De resultaten zijn in kaart gebracht
en op 8 januari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Frans de Wit?
Frans de Wit is een op- en overslag bedrijf van tankcontainers met zowel gevaarlijke- en ongevaarlijke stoffen. De
tankcontainers kunnen verwarmd worden of de inhoud kan worden overgepompt op de locatie.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Frans de Wit de volgende onderdelen:
- Wordt voldoende bewaakt dat actiepunten worden opgepakt en uitgevoerd?
- De manier waarop is vastgelegd hoe de aanwezige gevaren worden herkend en beoordeeld.
- Of de gevaren en de manier waarop ze worden beheerst goed en navolgbaar zijn beschreven in zogenaamde
installatiescenario's.
- Of de maatregelen die nodig zijn om de gevaren te beheersen daadwerkelijk aanwezig zijn en of ze ook
voldoende effectief zijn.
Resultaten
Wat was op orde?
Uitkomsten overtredingen vorige inspectie.
Overtreding O-02: Het EVD is door Frans de Wit geactualiseerd en de overtreding is opgeheven.
Overtreding O-03: Frans de Wit heeft geborgd dat geen brandbare stoffen verwerkt worden met apparatuur die niet
explosieveilig is. De overtreding is opgeheven.
Overtreding O-04:
OMWB heeft een handhavingstraject gestart om Frans de Wit de wijzigingsprocedure correct te laten doorlopen.
Voor de wijzigingen (uitbreiding terrein en het vullen van vertical ton tanks, VVT’s) heeft Frans de Wit de
wijzigingsprocedure niet volledig doorlopen. Deze wijzigingen zijn echter nog niet doorgevoerd.
Daarom wordt het handhavingstraject voortgezet.
Overtreding O-05:
Frans de Wit heeft een nieuwe instructie gemaakt om producten veilig te kunnen verwarmen. Deze is tijdens de
inspectie beoordeeld, aangescherpt en vervolgens akkoord bevonden.
Deze overtreding is opgeheven.

Resultaten:
- Frans de Wit heeft een geschikte instructie en rekenprogramma tegen het overvullen van tankcontainers
geïmplementeerd.
- De werkwijze voor het uitvoeren van veiligheidsstudies is goed vastgelegd.
- Er zijn voor alle installaties veiligheidsstudies uitgevoerd om de risico's te beheersen.
Wat waren de verbeterpunten?
- De herhalingstermijn van 7 jaar voor het uitvoeren van veiligheidsstudies is te lang.
- De verschillende stappen in risiconiveau zijn in de risicomatrix en in het PBZO document niet geheel eenduidig
beschreven.
- De aanwezigheidsregistratie bij de uitgevoerde veiligheidsstudies moet vollediger.
- De waarde die wordt toegekend aan de verschillende veiligheidsmaatregelen moet duidelijker worden
aangegeven.
- In de veiligheidsstudie is niet steeds duidelijk voor welke oorzaak of gevaar een maatregel genomen wordt.
- Hoewel maatregelen aantoonbaar worden onderhouden en getest door een externe firma zijn de uiteindelijke
testresultaten bij Frans de Wit niet bekend.
- Werknemers konden het bedrijfsnoodplan tijdens de inspectie niet snel tonen (papieren versies waren niet
actueel).
- Hoewel er een nieuw geschikt systeem is om actiepunten te bewaken waren nog niet alle actiepunten hierin
opgenomen en waren niet alle actiepunten tijdig opgevolgd.
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:
De beschrijving van de manier waarop de risico's worden beheerst in de verplichte installatiescenario's is
onvoldoende eenduidig en duidelijk.
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+.

