
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Messer B.V. Middenweg 17 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 mei 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio 
het bedrijf Messer B.V. (verder te noemen Messer). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 juni 2021 bekend 
gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Messer? 
Bij Messer wordt in een acetyleenfabriek vanuit carbid acetyleengas geproduceerd en afgevuld in gasflessen. 
Wanneer de fabriek niet in werking is worden acetyleen-gasflessen van buitenaf aangeleverd. Het bedrijf heeft 
aangegeven dat de productie en het afvullen van acetyleen op de locatie in Moerdijk intussen gestopt is.  
Messer vult op de locatie Moerdijk een aantal technische gassen af in gasflessen. 
Op het buitenterrein vindt opslag plaats van lege en volle gasflessen, waaronder brandbare gassen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
 
Op 12 oktober 2020 is een onaangekondigde maatregelgerichte inspectie uitgevoerd op de locatie van Messer 
Moerdijk. 
 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de Brzo-
inspectie op 12 mei 2021 op een aangepaste manier uitgevoerd: 
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen. 
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van de door Messer toegezonden documentatie. 
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaatsgevonden. 
 
De volgende onderwerpen zijn tijdens de inspectie op 12 mei 2021 aan de orde gekomen: 
- De opvolging van de acties uit de Brzo-inspecties in 2020. 
- De organisatie en het personeel, in relatie tot het beheersen van de risico's op zware ongevallen. 
- Het melden en onderzoeken van (bijna)incidenten en het vaststellen en opvolgen van acties n.a.v. die incidenten. 
- De permanente beoordeling van het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) aan de hand van prestatie indicatoren. 
- Het uitvoeren van interne audits en de jaarlijkse directiebeoordeling van het functioneren van het VBS. 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
-  Aan een deel van de actiepunten uit de periodieke en onaangekondigde inspecties in 2020 is voldoende 
opvolging gegeven. De acties m.b.t. de beoordeling van de werking van het VBS en de interne audits zijn 
meegenomen in de betreffende onderdelen van de inspectie in 2021. 
- Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de eigen medewerkers zijn voldoende beschreven in het 
beleid en in functieomschrijvingen. 
- De minimale bezetting van de productie- en bedrijfshulpverlenings-organisatie is voldoende geborgd. 



- Binnen het bedrijf wordt aantoonbaar gecommuniceerd over veiligheid, ter beheersing van risico’s van zware 
ongevallen. 
- Het bedrijf brengt de opleidingsbehoefte van de medewerkers in beeld en stelt hiervoor een opleidingsplan vast. 
-  Er worden lessen getrokken uit incidenten binnen het bedrijf en de branche en daar wordt over gecommuniceerd 
naar de medewerkers. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
 
Onaangekondigde inspectie op 12 oktober 2020: 
- De bij Messer aanwezige locatietekening is niet correct en kan tot verwarring leiden voor de hulpdiensten. 
- De orde en netheid op de locatie van Messer is in het algemeen redelijk, op de staat van een aantal stelconplaten 
na met het risico op beschadiging van de banden van heftrucks en struikelgevaar. 
Voor deze constateringen zijn verbeteracties voor het bedrijf opgenomen in de rapportage over de 
onaangekondigde inspectie. 
 
Periodieke inspectie op 12 mei 2021: 
- Het beschrijven van de preventieve veiligheidsorganisatie. 
- Het formulier dat gebruikt wordt voor het opleiden van nieuwe medewerkers borgen in het VBS en voorzien van 
document- en versienummer. 
- De opleidingsmatrix opnemen in het VBS en de beoordeling van herhalingsopleidingen formeel vastleggen. 
- Neem in de werkwijze voor incidentonderzoek op dat ook voor de incidenten zonder letsel en/of zonder vrijkomen 
van gevaarlijke stoffen wordt nagegaan of en zo ja welke acties nodig zijn. 
 
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 3 overtredingen in categorie 3: 
- De werkwijze voor het extern en intern melden van incidenten, het onderzoeken van incidenten en het evalueren 
van incidenten is onvolledig beschreven en daardoor is niet voldoende aangetoond dat deze werkwijze passend is 
voor het bedrijf. 
- Er is onvoldoende aangetoond dat met de opgestelde prestatie indicatoren een adequate en volledige 
permanente beoordeling  van het beleid en het VBS geborgd is. 
- Er is onvoldoende invulling gegeven aan het uitvoeren van interne audits en de directiebeoordeling, om een 
goede uitspraak te kunnen doen over het beleid en het functioneren van het VBS. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie 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+.


