
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Frans de Wit B.V., 
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. 
 
Wat voor een bedrijf is Frans de Wit? 
Frans de Wit is een op- en overslagbedrijf voor het laden, lossen en opslag van tankcontainers al dan 
niet geladen met ADR-geklasseerde stoffen. De aanvoer van goederen vindt uitsluitend plaats per 
vrachtwagen. De tankcontainers met hun producten zijn eigendom van derden. Als nevenactiviteiten 
vinden binnen de inrichting plaats: 

• Het opwarmen van tankcontainers met niet-geklasseerde producten en de ADR-klassen 3, 
6.1, 8 en 9. Deze activiteit vindt in hoofdzaak plaats voor die producten waarvan het smeltpunt 
te hoog is om het product uit de tankcontainer te kunnen pompen bij de opdrachtgever. 

• Overpompen en blenden van gassen en vloeistoffen. 
• Het inspecteren, keuren en zo nodig repareren van tankcontainers. 

 
 
Herinspectie overtreding 2020 
 
Op 28 januari 2021 is tijdens een herinspectie geconstateerd dat overtreding O-02 uit 2020 is 
opgeheven. Frans de Wit heeft de werkinstructie zodanig aangepast dat er tenminste één container 
tussenruimte (6 meter) wordt aangehouden en de te scheiden ADR-klassen niet boven of onder elkaar 
worden geplaatst. 
Hiermee wordt aan de veiligheidsafstanden voldaan. 
 
De doorontwikkeling van de VBS-elementen vi en vii is aantoonbaar in gang gezet. Het monitoren en 
sturen op de KPI's wordt beter in de bedrijfsvoering ingebed, waardoor het veiligheidsbewustzijn wordt 
verbreed. 
Overtreding O-01 is opgeheven. 
 
Onaangekondigde inspectie 2021 
 
Op 19 mei 2021 is een onaangekondigde inspectie uitgevoerd, 
Daarbij is een beschadiging van de vloeistofkerende verharding waargenomen. Voor het herstel van 
de verharding is een termijn gesteld van 1 augustus 2021. Frans de Wit heeft de verharding tijdig 
hersteld. 
 
Reguliere Brzo-inspectie 2021 
 
Op 3 november 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Frans de Wit B.V. (verder te noemen Frans de Wit). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 22 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 



Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Frans de Wit de volgende onderdelen: 

• Opvolging van de actiepunten uit de inspecties van 2019, 2020 en 2021 (onaangekondigd). 
• Het preventiebeleid zware ongevallen. 
• Scenario's: zijn de gevaren onderkend en zijn de juiste veiligheidsmaatregelen aanwezig en 

geborgd? 
• ATEX (ATmosphères EXplosibles). Volgens de ATEX-richtlijnen moeten bedrijven 

maatregelen nemen om gas- en stofexplosies te voorkomen en ervoor zorgen dat 
werknemers geen gevaar lopen. 

• Doorontwikkeling doelstellingen en managementbeoordeling. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Het overgrote deel van de actiepunten uit 2019, 2020 en 2021 is uitgevoerd. 
- Het preventiebeleid zware ongevallen is beschreven. 
- De veiligheidsmaatregelen zijn geschikt, aanwezig en geborgd. 
- Er is een explosieveiligheidsdocument aanwezig dat navolgbaar en passend is voor de 

bedrijfssituatie. 
- Op basis van een steekproef is vastgesteld dat aanwezige apparatuur in ATEX-zones 

geschikt is voor gebruik. 
- De doorontwikkeling van de doelstellingen en de managementreview is ingezet. Er zijn KPI's 

vastgesteld die per afdeling worden bewaakt. Naast de KPI's worden in de 
managementreview ook de resultaten uit inspecties, audits en incidentmeldingen 
meegenomen. Het beheersen van de risico's en het veiligheidsbewustzijn wordt verbreed over 
het gehele management. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Een aantal actiepunten is niet uitgevoerd. De borging hiervan verdient meer aandacht. 
- Het preventiebeleid zware ongevallen moet op enkele onderdelen worden uitgebreid. 
- Frans de Wit moet beschrijven op welke wijze zij de gevaren verder uitwerkt tot scenario's. 
- In de scenario's moet zijn vastgelegd, welke maatregelen bijdragen aan het verlagen van het 

risico. 
- In de managementreview ontbreekt een oordeel over de werking van het preventiebeleid 

zware ongevallen als geheel en de afzonderlijke VBS-elementen. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


