
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Patrizia Logistiek Moerdijk 1 
Coöperatief U.A. te Megajoule 1-7 1, 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 6 en 8 oktober 2021 periodiek en 19 oktober 2021 onaangekondigd controleerden inspecteurs van Inspectie 
SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Patrizia Logistiek Moerdijk 1 Coöperatief U.A. 
(verder te noemen Patrizia). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 oktober 2021 bekend gemaakt aan het 
bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Patrizia? 
Patrizia Logistiek Moerdijk 1 Coöperatief U.A. is verhuurder en vergunninghouder van de inrichting Smartlog II 
Moerdijk. Verhuurder heeft haar beheerdersafspraken, inclusief de daarbij horende Brzo afspraken, volledig 
uitbesteed aan een derde partij, CBRE BV Property management. Deze partij treedt namens de verhuurder op als 
de vertegenwoordiger. Voor het uitvoeren van deze taak zijn twee functionarissen aangewezen, de Technical 
Manager en de HSE Officer. Zij zijn onder andere het aanspreekpunt voor de huurders van de opslaglocaties.  
 
Smartlog II Moerdijk 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. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Patrizia de volgende onderdelen: 
Op de opslaglocatie zijn een drietal huurders gevestigd namelijk AWL Moerdijk BV, Arena 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. Bij Patrizia en bij 
elke huurder zijn de volgende onderwerpen geïnspecteerd: 
 
- De opvolging van de actiepunten van de vorige Brzo-inspecties. 
- De wijze waarop het personeel en derden worden voorgelicht, opgeleid en vakbekwaam worden. 
- De wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen en acceptatie van nieuwe gevaarlijke stoffen. 
- De permanente beoordeling van de veiligheidsprestaties. 
- Visuele inspectie van de staat van de inrichting en de bekendheid met de procedures, instructies en de gevaren 
van de inrichting. (Uitgevoerd tijdens een onaangekondigde inspectie). 
 
 



Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Patrizia: 
- De actiepunten van de vorige Brzo-inspecties zijn voldoende bewaakt en opgevolgd. 
- De onderlinge afstemming op het gebied van veiligheid tussen de verhuurder en huurders vindt aantoonbaar 
plaats. 
- Er zijn voldoende volledige en navolgbare procedures en instructies voor de organisatie van het personeel. 
- Patrizia beschikt over een navolgbare procedure waarin het beleid ten aanzien van wijzigingen is uitgewerkt.  
 
AWL: 
- De actiepunten van de vorige Brzo-inspecties zijn voldoende bewaakt en opgevolgd. 
- Er zijn voldoende volledige en navolgbare procedures en instructies voor de organisatie van het personeel. 
- Medewerkers waren goed op de hoogte van relevante instructies en de risico's. 
- Housekeeping in de loodsen en op het terrein was op orde. 
- AWL beschikt over een volledige en navolgbare procedure waarin het beleid ten aanzien van wijzigingen is 
uitgewerkt. 
 
Arena: 
- Er is een navolgbare procedure voor de organisatie van het personeel. 
- Medewerkers zijn goed op de hoogte van relevante instructies en de risico's. 
- Housekeeping in de loodsen en op het terrein is in orde. 
 
Valvoline: 
- De procedures en documenten voor de organisatie van het personeel zijn passend en voldoende.  
- Housekeeping in de loodsen en op het terrein is in orde. 
- Medewerkers zijn goed op de hoogte van relevante instructies en de risico's. 
- Valvoline beschikt over een volledige en navolgbare procedure waarin het beleid ten aanzien van wijzigingen is 
uitgewerkt. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
Patrizia: 
- Verantwoordelijkheden en functie-eisen zijn niet voor alle functies vastgelegd. 
- Het is niet voldoende geborgd dat contractors de voorgeschreven veiligheidsinstructie ontvangen. 
- De bewaking van de tijdelijkheid van tijdelijke wijzigingen is niet geborgd, hierdoor zou een tijdelijke gewijzigde 
situatie kunnen blijven voortduren. 
- Het is niet voldoende beschreven op welke manier Patrizia het functioneren van het veiligheidsbeheersysteem 
voortdurend beoordeeld.   
 
AWL: 
- AWL heeft indicatoren om de prestaties van het VBS permanent te monitoren maar deze zijn niet allemaal even 
passend. 
- Een radio, zijnde een potentiële ontstekingsbron, stond op een plaats waar explosieve atmosferen kunnen 
voorkomen, de radio is direct verwijderd.  
- De autorisatie vóórdat de acceptatie van nieuwe stoffen/producten plaatsvindt kan verbeterd worden. 
 
Arena: 
- Vluchtroute aanduiding, zichtbaarheid en vrijhouden van de vluchtroute moet op enkele plaatsen verbeterd 
worden. 
 
Valvoline: 
- Nog niet alle actiepunten naar aanleiding van vorige Brzo-inspectie zijn opgevolgd. 
- De opleidingseisen zijn nog niet volledig beschreven. 
- Er zijn nog niet voldoende geschikte indicatoren vastgelegd om de prestaties van het VBS permanent te 
monitoren.  
- Vluchtroute aanduiding, zichtbaarheid en vrijhouden van de vluchtroute moet op enkele plaatsen verbeterd 
worden. 
 
 
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 4 overtredingen in categorie 3: 
AWL: 
- De opleidingseisen zijn niet volledig voor alle functies vastgelegd en niet alle reële risico's binnen AWL zijn al aan 
bod gekomen in het trainingsprogramma. Ook worden nieuwe medewerkers niet aantoonbaar op een passende 
wijze ingewerkt en geïnstrueerd over de risico's, de werkinstructies en de gedragsvoorschriften binnen AWL. 
 
Arena: 
- Arena heeft de PDCA-cyclus niet gesloten omdat de actiepunten van de vorige inspectie niet worden bewaakt en 
niet allemaal tijdig heeft opgevolgd. 
 
- Arena heeft geen passende procedure aangenomen en toegepast voor de planning van wijzigingen aan 
bestaande installaties of opslagplaatsen, dan wel voor het ontwerpen van een nieuw procedé of een nieuwe 
installatie of opslagplaats. Tevens heeft Arena geen passende acceptatieprocedure aangenomen en toegepast 
waarin nieuwe stoffen/producten worden beoordeeld voordat acceptatie, inslag en vervolgens opslag plaatsvindt.  
 
- Arena heeft geen passende procedure voor de permanente beoordeling van het functioneren van het VBS. De 
permanente beoordeling van het functioneren van het VBS is niet aantoonbaar uitgevoerd. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier 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+. 
 


