
Samenvatting Brzo-inspectierapport Frans de Wit te Moerdijk 
 

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en 

hoe het toezicht bij Brzo bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl. 

  

Algemene informatie: 

 

Doelstelling van de inspectie: 

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. Inspecties door 

samenwerkende inspectiediensten hebben als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen 

voldoet. 

 

Doelstelling van de samenvatting: 

Deze samenvatting heeft als doel om inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie. 

 

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens de inspectie 

controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te 

maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie. 

 

Inleiding 

Op 3 en 15 december 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Frans de Wit te Moerdijk. De 

inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De 

inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan 

schort. Op 15 januari 2016 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In 

deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het 

inspectieteam. 

 

Wat voor een bedrijf is Frans de Wit: 

Het bedrijf is een op- en overslagbedrijf van tankcontainers voor het opslaan van zogenaamde ADR 

geklasseerde en niet-ADR geklaseerde goederen. ADR geklasseerde stoffen dienen te worden 

beschouwd als stoffen met gevaarskenmerken en worden ook wel ‘gevaarlijke stoffen’ genoemd. De 

inhoud van deze tankcontainers wordt eventueel opgewarmd en/of overgepompt. 

 

Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij Frans de Wit de volgende onderdelen: 

-  heeft het bedrijf de gevaren in kaart gebracht die kunnen leiden tot zware ongevallen en 

beoordeeld welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s te beheersen? 

- zijn de medewerkers bekend met de werkinstructies die nodig zijn voor het veilig uitvoeren van 

werkzaamheden? 

- Hoe is het bedrijf voorbereid op noodsituaties? 

- Heeft het bedrijf voldoende bluswater beschikbaar en is voldoende opvang aanwezig voor vervuild 

bluswater? 

- hoe is het gesteld met de arbeidsomstandigheden? 

 

Resultaten 

 

Wat was op orde? 

- Het bedrijf heeft een extra functionaris aangenomen die zich specifiek bezighoud met veiligheid. 

Inmiddels zijn er al een aantal verbeterpunten erkend en doorgevoerd. 

- het bedrijf beschikt over voorzieningen die het effect van een calamiteit kunnen verkleinen. 

- Het bedrijf heeft haar eigen medewerkers voldoende geïnstrueerd over de alarmering- en 

ontruimingsprocedures uit haar bedrijfsnoodplan. 

- Het bedrijf heeft werkinstructies opgesteld voor een veilige uitvoering van risicovolle 

werkzaamheden. 

 

 

 



 

Wat waren de verbeterpunten?  

- De bedrijfsnoodorganisatie moet specifieker op de bedrijfseigen scenario's en noodvoorzieningen 

oefenen. 

- de omvang en kwaliteit van de BHV organisatie is onvoldoende onderbouwd. 

- de bij calamiteiten benodigde hulpmiddelen moeten beter worden beschreven in het 

bedrijfsnoodplan en beter worden onderhouden. 

- De interne controlelijsten die het bedrijf gebruikt zijn onvoldoende specifiek. 

 

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 2 overtredingen in categorie 2: 

1. De beschrijving en de uitvoering van de veiligheidsstudies naar de risico's zijn onvoldoende. 

Hierdoor is niet duidelijk of alle gevaren zijn herkend en of de maatregelen die het bedrijf heeft 

genomen de risico's voldoende verlagen. 

2. Het bedrijf heeft zich er onvoldoende van verzekerd dat haar medewerkers op de hoogte zijn van 

de werkinstructies die nodig zijn voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden en dat deze 

werkinstructies toegankelijk voor hen zijn. 

 

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3: 

1. Het bedrijf heeft onvoldoende zicht en controle op de opvolging van actiepunten binnen de eigen 

organisatie. 

2. De bluswatercapaciteit is niet geborgd. De pomp die bij een calamiteit de capaciteit moet 

verhogen is niet aangesloten op een noodstroomvoorziening. Het bedrijf heeft hiervoor direct na 

constatering van de inspecteurs een plan van aanpak gemaakt om aanvullende voorzieningen te 

treffen. 

 

Tevens zijn er overtredingen geconstateerd op het gebied van arbeidsomstandigheden waarop 

separaat wordt gehandhaafd door de Inspectie SZW. 

 

Eindoordeel 

 

Bij Frans de Wit te Moerdijk zijn vier overtredingen van het Besluit risico’s zware ongevallen 

aangetroffen. Daarnaast zijn een aantal op zichzelf staande verbeterpunten geconstateerd. 

 

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf 

moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook 

verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook 

onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen 

uitspraken over doen. 

 

Handhaving 

 

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te 

verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, 

dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen. 

 


