
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Cerexagri B.V. te Tankhoofd 
10, Vondelingenplaat Rt 
 
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 1 april 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Cerexagri B.V. (verder te noemen Cerexagri). De resultaten zijn in kaart gebracht 
en op 1 april 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Cerexagri? 
Cerexagri was een bedrijf voor het produceren van gewasbeschermingsmiddelen en vloeibare formuleringen 
en Suspensie Concentraat ter bestrijding van insecten, onkruid en schimmels in de land- en tuinbouw. 
Echter zijn deze activiteiten vanaf de zomer 2020 afgebouwd en vanaf 31-12-2020 gestopt. Een deel van de 
installaties en gebouwen zijn op 31-12-2020 overgedragen aan Arkema, een bedrijf wat op dezelfde locatie 
is gevestigd.  
Cerexagri is bezig met het ontmantelen en slopen van installaties en gebouwen. Volgens planning is dat 30-
06-2021 afgerond. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Cerexagri de volgende onderdelen: 
- Visuele inspectie 
- VBS element iv Wijzigingen: traject bedrijfsbeëindiging 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Visuele inspectie 
Bij de inspectie bleek dat er geen bedrijfsactiviteiten meer plaats vinden. De beide fabrieken (GBM 
en LFP) zijn grotendeels ontmanteld. Alle opslagtanks zijn leeg en deels weg, dan wel overgedragen 
aan Arkema. Er vinden sloopwerkzaamheden plaats aan installaties.  

 

 Wijzigingen (MOC's) 
Cerexagri heeft de wijzigingen in verband met de bedrijfsbeëindiging vastgelegd in diverse 
documenten. Deze beheerd men samen met Arkema, waar ook frequent overleg mee is. Op 
tekeningen is aangegeven wat gereinigd en (deels) verwijderd is. Uit afgegeven Schoonverklaringen 
blijkt dat installaties en leidingen gereinigd zijn. Restpunten vanuit MOC's en sloop worden op een 
Restpuntenlijst vermeld.  
Uit de getoonde documentatie en de terreininspectie blijkt dat bij Cerexagri geen stoffen meer 
aanwezig zijn boven de drempelwaardes van het Brzo 2015 en de Richtlijn. 
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Wat waren de verbeterpunten? 
- Zorg dat er geen personen in de X-42 (GBM fabriek) kunnen komen, zolang de vluchtdeuren afgesloten 

zijn en de vluchtwegaanduiding verwijst naar deze afgesloten deuren. 
- Zorg ervoor dat het putdeksel nabij X-42 de put goed afdekt of borg dat de put afgeschermd is voor 

werknemers. 
- Zorg dat duidelijk zichtbaar is dat opslagtanks geen gevaarlijke stoffen meer bevatten.  
- Zorg dat bij opslagtanks geopende mangaten gemarkeerd worden zodat personen gewaarschuwd 

worden deze ruimte niet te betreden in verband met een gevaar op verstikking, bedwelming, vergiftiging, 
brand of explosie. 

- Verwijder gevaarsaanduidingen die niet meer van toepassing zijn. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


