Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Smartlog II Moerdijk,
Megajoule 1-7 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 2 en 11 september 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf Smartlog II Moerdijk (verder te noemen Smartlog II). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 september
2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Smartlog II?
Smartlog II is een inrichting voor de distributie, op- en overslag van zogenaamde koopmansgoederen, ADR- en
niet-ADR geklasseerde stoffen. ADR geklasseerde stoffen dienen te worden beschouwd als stoffen met
gevaarkenmerken, deze worden ook wel ‘gevaarlijke stoffen' genoemd.
Patrizia is sinds kort eigenaar en verhuurder van het pand en tevens vergunninghouder. De vorige eigenaar en
vergunninghouder was DHG. Binnen de inrichting is een drietal bedrijven gevestigd, AWL Moerdijk BV, Arena
Warehousing BV en Ellis Enterprises B.V. (Valvoline). Conform de constructie, die door de vergunninghouder in de
huurcontracten is vastgelegd, beschikken de huurders over een eigen, bedrijfsspecifiek VBS naast het VMS van de
verhuurder.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Smartlog II de volgende onderdelen:
Er is gecontroleerd of het Preventiebeleid voor zware ongevallen (Pbzo) op de juiste manier is bepaald en de
inhoud voldoende borg staat voor een hoog beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het milieu en
evenredig is aan de gevaren voor zware ongevallen. Tevens is gecontroleerd of het veiligheidsbeheersysteem
voldoende is afgestemd op de gevaren, de werkzaamheden, de complexiteit van de inrichting en de evaluatie van
de risico's. Hierbij is met name beoordeeld in hoeverre er voldoende procedures, instructies en documenten
aanwezig zijn en is getoetst of deze aan de eisen voldoen die gesteld worden aan het veiligheidsbeheersysteem.
Resultaten
Wat was op orde?
Er is een Pbzo document opgesteld door DHG en de huurders AWL Moerdijk BV en Ellis Enterprises BV
(Valvoline) hebben een bedrijfsspecifiek veiligheidsbeheersysteem opgesteld.
Wat waren de verbeterpunten?
Door Ellis Enterprises BV (Valvoline) moeten diverse procedures op elkaar worden afgestemd en worden
aangevuld. Ook de toetsing of met de procedures invulling wordt gegeven aan het beleid van de verhuurder moet
nog plaatsvinden.

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 3:
Het Pbzo beleid is onvolledig en mede daardoor niet passend voor het bedrijf. De samenhang tussen de
verhuurder en huurders komt in het beleid niet naar boven.
De algemene doelstelling uit het Pbzo ter voorkoming en beheersing van zware ongevallen zijn beperkt, niet
passend en er zijn geen specifieke (SMART) doelstellingen opgesteld ter realisatie van de algemene
doelstellingen.
Door DHG/Patrizia is, op VBS element ii na, nog geen VBS opgesteld dat de kaders schept voor de huurders. Door
Arena Warehousing BV is nog geen bedrijfsspecifiek VBS opgesteld.
Het VBS van AWL Moerdijk BV is slechts deels uitgewerkt en onvoldoende gebaseerd op een beoordeling van de
risico’s van zware ongevallen. Het veiligheidsbeheersysteem (VBS) is hierdoor nog niet geschikt voor het
voorkomen en beperken van de risico’s van zware ongevallen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee 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 handhavingstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website
van BRZO+.

