
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 deze 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. 
 
Overtredingen uit 2018. 

- Tijdens de Brzo herinspectie (d.d. 19 aug 2019) van de overtreding inspectie 2018 (O-01) is vastgesteld 
dat het betreffende scenario nog niet eenduidig is beschreven, waarna een handhavingstraject is 
opgestart. 
Hierop heeft Frans de Wit een corrigerende actie ingezet, die nog niet is beoordeeld. 
Deze overtreding is nog niet afgehandeld. 

 
- OMWB heeft een handhavingstraject gestart om Frans de Wit de wijzigingsprocedure correct te laten 

doorlopen, overtreding inspectie 2018 (O-04). 
Tijdens de Brzo herinspectie (19 aug 2019) is vastgesteld dat deze overtreding niet is opgeheven. De 
MOC-procedure moest nader worden beschreven. 
Tijdens deze inspectie (4 en 5 dec 2019) is hierop opnieuw toegezien. De MOC-procedure is inmiddels 
geautomatiseerd, waardoor het correct doorlopen van de wijzigingsprocedure is geborgd. 
De beschrijving van het geautomatiseerde systeem moet echter nog wel worden aangepast. De 
beschrijving hiervan is een administratief actie. Dat deze alsnog moet worden uitgevoerd, zal niet leiden tot 
een risico op zwaar ongeval. 
Daarom is besloten om niet over te gaan tot het verbeuren van de dwangsom. De dwangsom zal echter 
pas ingetrokken worden als het gebruik van het programma in de MOC-procedure is vastgelegd. 

 
Inleiding 
 
Op 4 en 5 december 2019 (periodiek) 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 19 december 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
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 van gassen en vloeistoffen. 

• Het inspecteren van keuren en zo nodig repareren van tankcontainers. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Frans de Wit de volgende onderdelen: 

• Hoe de actiepunten van de inspectie uit 2018 (en nog enkele openstaande acties vanuit 2017) zijn 
opgevolgd; 

• Of het personeel goed is opgeleid en uitgerust is voor hun taken. Is het personeel op de hoogte van de 
gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen? 



• Weet Frans de Wit welke noodsituaties kunnen ontstaan en heeft zij haar bedrijfsnoodorganisatie hierop 
goed voorbereid? 

• Beoordeelt Frans de Wit de gevaren, die gepaard kunnen gaan met het doorvoeren van wijzigingen? 

• Of Frans de Wit in beeld heeft welk gevaar vermoeiing vormt binnen haar bedrijfsvoering.  

• Zijn de aanwezige passieve brandbeveiligingen in beeld en worden deze onderhouden? 

• Heeft Frans de Wit in beeld welke installatieonderdelen vallen onder de werkingssfeer van het 
Warenwetbesluit drukapparatuur 2016? Is geborgd dat deze installatieonderdelen voldoen aan de eisen uit 
het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016? 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

• De actiepunten van de inspectie uit 2018 (en nog enkele openstaande acties vanuit 2017) zijn opgevolgd; 

• Het doorlopen van de MOC-procedure wordt softwarematig bewaakt, waardoor de juiste werkwijze is 
geborgd; 

• Frans de Wit heeft het risico van mechanische vermoeiing onderkend. De betreffende (proces)installaties 
worden aan periodieke inspectie en onderhoud onderworpen. 

• Er is een opleidingsprogramma toegespitst op de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen en de 
interne risico's dat zorgt dat de medewerkers uitgerust zijn voor hun taak.  

• Er is een noodplan beschikbaar voor het personeel, opleidingen en oefeningen hiervoor vinden 
aantoonbaar plaats. 

• Er vindt aantoonbaar bewaking plaats van de kennis en kunde van de nieuwe en zittende medewerkers, dit 
gebeurt handmatig, door automatisering kan de borging verder verbeterd worden.    

• Keuringsverplichtingen inzake drukapparatuur zijn onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

• Er is geen adequaat zoeksysteem om de veiligheidsinformatiebladen snel te kunnen raadplegen voor de 
terminalmedewerkers in geval van een calamiteit of voor dagelijkse werkzaamheden. 

• Er is nog geen officieel personeelsbeleid en sanctiebeleid, het document moet nog definitief worden 
gemaakt door de directie en gecommuniceerd worden naar de medewerkers. 

• Bedrijfsnoodplan dient op enkele punten te worden aangevuld en verduidelijkt. 

• Er zijn twee prestatie-indicatoren voor het VBS element i personeel & organisatie vastgesteld, echter deze 
worden nog niet gemonitord en maken geen onderdeel uit van de directiebeoordeling. De PDCA-cyclus 
voor het VBS-element i personeel &organisatie is hierdoor niet gesloten. 

• Aanwezige drukapparatuur is grotendeels geïnventariseerd, er volgt voor de volledigheid nog een nadere 
beoordeling van alle equipment.  

• Drukapparatuur is aantoonbaar gekeurd echter het beeld of de zorgplicht voldoende is ingevuld, is nog niet 
compleet, hierop is reeds een actie ingezet.   

• Bekendheid met de aanwezige passieve brandbeveiliging en het onderhoud daarvan. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 


