
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij C.P. Benelux B.V. te Malledijk 
3, Spijkenisse 
 
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 16 juni 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf 
C.P. Benelux B.V. (verder te noemen CP Benelux). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 juni 2016 
bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is CP Benelux? 
CP Benelux is huurder van de loodsen 23 en 28 op een terrein aan de Malledijk in Spijkenisse. In deze 
loodsen worden gevaarlijke stoffen in emballage opgeslagen. Verder is in loods 28 een verfmengruimte 
aanwezig. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij CP Benelux de volgende onderdelen: 

- in een uitgangspuntendocument van 2013 zijn organisatorische en technische maatregelen vermeld 
voor een veilige opslag van gevaarlijke stoffen. Een aantal maatregelen zijn op aanwezigheid en 
toepassing beoordeeld; 

- een aantal technische maatregelen moesten na het opstellen van het uitgangspuntendocument nog 
uitgevoerd worden. In dat kader zijn recente wijzigingstrajecten getoetst en is de realisatie van een 
opslagvak voor brandbare vloeistoffen beoordeeld; 

- het intern noodplan; 
- de noodorganisatie. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- organisatorische maatregelen zoals opslaghoogte en -locatie zijn opgenomen in een werkinstructie 
en werden toegepast; 

- een aantal doorvoeringen waren bij een Wabo controle in april 2016 onvoldoende brandwerend 
afgewerkt. Bij deze inspectie was dat verholpen; 

- er zijn wijzigingstrajecten gestart voor de realisatie van maatregelen in het uitgangspuntendocument. 
Dit betrof het afbreken van stellingen, het aanbrengen van een vak voor brandbare vloeistoffen en 
de aanleg van een nieuwe brandmeld- en ontruimingsinstallatie;   

- er is dit jaar een opslagvak voor brandbare vloeistoffen met product- en bluswateropvang aangelegd 
en in gebruik genomen. Voor zover dit visueel te beoordelen is, voldoet het opslagvak aan het 
goedgekeurde plan; 

- de opleiding, training en beschikbaarheid van de noodorganisatie voldoet; 
- procedures / instructies ten behoeve van het intern noodplan en de noodorganisatie worden 

aantoonbaar toegepast. 
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Wat waren de verbeterpunten? 
- in het intern noodplan wordt gesproken over gevaarlijke stoffen die moeten worden gekoeld of 

geventileerd. Dergelijke stoffen worden echter niet opgeslagen bij CP Benelux. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs 
verwachten van het bedrijf dat het het verbeterpunt gaat uitvoeren. 


