
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Citters Beheer BV gevestigd op  
Europaweg zuid in Vlissingen 
 
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 19 juli 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 
de veiligheidsregio het bedrijf Van Citters Beheer BV (verder te noemen VCB). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 19 juli 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is VCB? 
VCB heeft als doel: het beheer en veilig stellen van Haven 9890 in Vlissingen-Oost. 
 
In het PBZO document (versie 14 januari 2015) beschrijft VCB het volgende om dit te 
bereiken:  
 
“VCB draagt zorg voor een veilige procesvoering. Om dit te bereiken wordt: 
 

• Waar mogelijk uitgegaan van beproefde processen, waarvan in de praktijk de 
betrouwbaarheid is gebleken; 

• Het basisontwerp van nieuwe installaties getoetst zowel aan de richtlijnen van de 
overheid als aan de door VCB gestelde normen; 

• Het bedienend personeel opgeleid en getraind in het bedienen van de installatie en het 
omgaan met gevaarlijke stoffen, waarbij aan de aspecten die van invloed zijn op in- en 
externe veiligheid de volle aandacht wordt gegeven; 

• Van alle aanwezige chemische stoffen op het terrein, > 50 kg, een chemische stoffenblad 
of een MSDS beschikbaar gesteld; 

• Aan de kwaliteit van apparatuur en beveiligingssystemen een hoge eis gesteld door 
middel van keuringsprocessen; 

• De fabriek na ingebruikname periodiek geïnspecteerd en onderhouden. 

• Bij wijzigingen in de installatie het veiligheidsaspect volledig meegewogen. Dat wordt 
geborgd door het MOC-proces” 
 

Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij VCB de volgende onderdelen: Het functioneren van het 
Veiligheids Beheers Systeem zoals bedoeld in het Brzo 2015. 



 
Conclusie: 
In dit inspectierapport komt naar voren dat VCB: 
 

• De organisatie niet helder beschrijft. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
zijn onvoldoende vastgelegd en vakbekwaamheid is onvoldoende aantoonbaar; 

• De risico inventarisatie niet volledig uitvoert voor alle installatiedelen die nog in gebruik 
zijn.  

• De maatregelen om vrijkomen van Fosfine te voorkomen onvoldoende kan aantonen; 

• Niet alle installatiedelen die nog in gebruik zijn (inclusief de kritische elementen) in beeld 
heeft en niet kan aantonen dat integriteit hiervan is geborgd; 

• De Pre Startup Safety Review niet consequent doorloopt en afhandelt; 

• Geen onderbouwing geeft op het criterium dat installatiedelen met een geschatte inhoud 
van minder dan 500 kg fosfor niet beschouwd worden in de veiligheidsstudies; 

• Niet alle aandachtspunten uit wijzigingen en overleggen aantoonbaar afhandelt; 

• Onvoldoende is voorbereid op incidenten met fosfor waar personeel bij is betrokken; 

• Niet kan aantonen dat alle VBS elementen systematisch worden beschouwd; 
 
Resultaten 
 
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 vier Brzo 2015 overtredingen in categorie 2 en één 
overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving.  
VCB kan niet aantonen dat het veiligheidsbeheerssysteem (VBS), zoals vereist in het Brzo 
2015 en zoals beschreven in het eigen Pbzo document, heeft geïmplementeerd, onderhoudt 
en bijstelt. VCB schendt structureel het Pbzo document. Dit kan leiden tot het ontstaan van 
een zwaar ongeval.  
 
Eindoordeel  
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier Brzo 2015 overtredingen in categorie 2 en 
één overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving geconstateerd. Het bedrijf moet 
deze binnen de nog te stellen termijnen 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 de 
geconstateerde overtredingen 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+. 


