
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Citters Beheer BV te 
Europaweg zuid 4, 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 21 april 2020 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 21 april 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is VCB? 
VCB is de beheersorganisatie welke is belast met het veilig saneren en ontmantelen van de 
voormalige Thermphos locatie. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Tijdens de controle is gecontroleerd of alle voor de externe veiligheid relevante insluitsystemen waarin 
zich fosforhoudend materiaal heeft bevonden zijn geledigd en fysiek zijn verwijderd uit de inrichting. 
Dit in verband met het verzoek van VCB om de bedrijfsbrandweeraanwijzing van de Veiligheidsregio 
Zeeland van 31 maart 2020 met kenmerk VRZ/202000700 in te laten trekken. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Tijdens de controle is geconstateerd dat alle voor de externe veiligheid relevante insluitsystemen, 
zoals opgenomen in de QRA met kenmerk ‘2019-02-20, QRA voorm. Thermphos-terrein, Anteagroup 
projectnr. 0436351.00, rev. 2.1’., zijn leeggemaakt en fysiek onklaar zijn gemaakt c.q. zijn verwijderd 
uit de inrichting. Dit betekent dat er in de praktijk geen risico’s meer zijn voor personen buiten de 
inrichting als gevolg van activiteiten met gevaarlijke stoffen. 
 
Doordat er in de praktijk geen risico’s meer zijn voor personen buiten de inrichting, komt het 
inspectieteam tot de conclusie dat de bedrijfsbrandweeraanwijzing van 31 maart 2020 met kenmerk 
VRZ/202000700 kan worden ingetrokken.  
 
Omdat er nog wel kleine restanten fosfor aanwezig zijn, zijn er nog wel risico's op het gebied van 
arbeidsveiligheid. Hiertoe dient VCB te beschikken over een adequate bedrijfsnoodorganisatie. Deze 
dient qua inrichting, uitrusting en opleiding gebaseerd te zijn op de te verwachten gevaren. 
 
 
 
 
 



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. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs geen Brzo overtredingen geconstateerd. Er zijn echter 
wel twee overtredingen geconstateerd van de Arbeidsomstandighedenwet. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. 

 De opleidingen van het personeel in de bedrijfsnoodorganisatie is niet aantoonbaar. 

 De samenhang in de documentatie van de bedrijfsnoodorganisatie is onduidelijk.  
 
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+. 
 

 
 


